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مقدمة

واملؤانسة كتاباإلمتاع

أمني أحمد بقلم

والشقاء، بالبؤس حياتهم يف أُصيبوا الذين األدباء العلماء أولئك من التوحيدي حيان أبو
يقصد األقطار، وجْوب والنسخ الوراقة واحرتاف التأليف يف ويكافح يجاهد حياته وظل
كما وعاش بطائل، ذلك كل من يحَظ فلم وأدبه، علمه يكافئون لعلهم والوزراء األمراء
أنه مع واحًدا، جنيًها يساوي ما أي الشهر، يف درهًما أربعني نحو عىل كتبه بعض يف يقول
والحظ الكثري باملال األمراء من يحظون والشعراء العلماء من حوله من كل رأى يقول كما
شاهويه وابن عباد وابن العميد ابن قصد أدبًا. يجاريه أو علًما يدانيه أكثرهم وليس الوافر،
فما وأوعد، وهدد واشتكى، وبكى وأطرى، ومدح وغريهم. املهندس الوفاء وأبا سعدان وابن
فإنما حيان أبو عاناه مما يشء استفاد فإن هجاؤه، وال إطراؤه وال ذمه، وال مدحه نفعه

واستعطف. هجا وبما وألف، كتب بما األدب هو
مؤرخي أن من ياقوت عجب فقد حياته، يف حظه من بأحسن وفاته بعد حظه يكن ولم
أيدينا بني فيما نعثر ولم الفالسفة، وأديب األدباء فيلسوف أنه مع له يرتجموا لم الرجال

ضئيلة. وأخباًرا قصرية نُتًفا إال لحياته وافية ترجمة عىل الكتب من
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يف فأحرق وأدبه، علمه وجحدوا صنيعه كفروا الذين الناس من ينتقم أن هو وأراد
الرياسة ولعقد منهم، املثالة ولطلب للناس أكثرها جمعت «إني وقال: كتبه أيامه آخر
واملعرفة العرشة بعد بينهم اضُطِررت ولقد … كله ذلك فُحرمُت عندهم، الجاه وملد بينهم،
والعامة، الخاصة عند الفاضح التكفف وإىل الصحراء، يف الخرض أكل إىل كثرية أوقات يف
أن بالحر يحسن ال ما وإىل والنفاق، بالسمعة الرياء تعاطي وإىل واملروءة، الدين بيع وإىل

األلم.» صاحبه قلب يف ويطرح بالقلم، يرسمه
وخرجت حياته يف عنه ُكِتبت تصانيفه من اآلن املوجودة النسخ «ولعل السيوطي: قال

حرقها.» قبل من
القليل، إال — العرشين نحو وتبلغ — ألفها التي كتبه من يبَق لم أنه شؤمه من وكان
منها بقي وما العلوم. يف ورسالة والصديق، والصداقة املقابسات، إال منها يُطبَع ولم
واالنتفاع قيمتها من يقلل حد إىل والتصحيف بالتحريف مملوء منها ُطِبع وما بل مخطوًطا

بها.
اإلمتاع «كتاب وهو بصدده نحن الذي كتابه وأمتعها وأنفعها كتبه أقوم ولعل

واملؤانسة».
نفعه. لتعميم بنرشه أنفسنا أخذنا أجزاء ثالثة يف يقع ضخم كتاب فهو

صديًقا كان املهندس الوفاء أبا أن ذلك ممتعة، قصة الكتاب لهذا حيان أبي ولتأليف
ووصله الوزير من حيان أبا الوفاء أبو فقرب العارض، هللا عبد أبي وللوزير حيان ألبي
كان ليلة وثالثني سبًعا فسامره اره، ُسمَّ من حيان أبا الوزيُر جعل حتى عنده، ومدحه به

حيان. أبو عنها فيجيب مختلفة مسائل يف أسئلة عليه الوزير ويطرح فيها يحادثه
من الوزير وبني بينه دار ما كل عليه يقص أن حيان أبي من الوفاء أبو طلب ثم
ملصاحبة أهًال ليس حيان) أبا (أي أنه مع بالوزير، وصله يف عليه بنعمته وذكَّره حديث،
أن يفعل لم هو إن وهدده لبسته، وحقارة مرانته وقلة عادته وسوء هيئته لقبح الوزراء

به. األذى وينزل عقوبته به ويوقع منه ويستوحش عنه يغض
كتاب يف ذلك يدون أن ل وفضَّ حكمه، عىل ونزل الوفاء أبي طلب حيان أبو فأجاب
الوفاء أبو فوافق ومر، وحلو وجليل دقيق من الوزير وبني بينه دار ما كل عىل يشتمل
فيما يطنب وأن إيراده، يف والصدق وأثنائه تضاعيفه يف الحق يتوخى أن ونصحه ذلك عىل

الترصيح. موضع يف ويرصح اإلطناب يستوجب
واملؤانسة.» اإلمتاع كتاب ذلك من «فكان

حيان؟ أبو سامره الذي العارض هللا عبد أبو الوزير هو من
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مقدمة

زكي أحمد املرحوم ُعِني ذلك وقبل عليه، العثور إىل ق أُوفَّ فلم مظانه يف عنه بحثُت لقد
حظي. حظه فكان والغرب الرشق علماء بعض من عنه والسؤال بالبحث باشا

وزير سعدان بن أحمد بن الحسني هللا عبد أبو الوزير هو أنه رجحت وأخريًا
أمثال: التاريخ كتب من راجعت ما كل يف هكذا اسمه ورد وقد البويهي، الدولة َصْمَصام
كما العارض وكلمة بالعارض، منهم أحد يلقبه ولم األثري»، و«ابن وذيله األمم» «تجارب
إليهم، ويوصلها أرزاقهم ويحفظ العسكر يعرف «من معناها: للسمعاني األنساب كتاب يف
إما اللقب هذا ب لُقِّ هللا عبد أبا الوزير أن فالظاهر ذلك»، إىل احتيج إذا امللك عىل ويعرضهم
أمور: ذلك عىل ودلييل ألرسته، لقبًا هذا كان أو الوزارة يتوىل أن قبل العمل هذا توىل ألنه

من انكفأت ملا أنك حيان: ألبي ذكر الوفاء أبا أن الكتاب هذا صدر يف ورد أنه (١)
إىل أوصلك وأن حالك صالح وعدتك عباد، ابن من مغيًظا ٣٧٠ سنة آخر يف بغداد إىل الرَّي

بالوزير. هذا هللا عبد أبي وصف جاء ثم العارض. هللا عبد أبي األستاذ
يكنى وزيًرا نجد لم ٣٧٥ وسنة ٣٧٠ سنة بني فيما استوزر من إىل رجعنا إذا ونحن
َصْمَصام استوزره فقد سعدان، بن أحمد بن الحسني هللا عبد أبا الوزير إال هللا عبد بأبي

.٣٧٥ سنة وقتله ٣٧٣ سنة الدولة
رجًال سمع أنه الوزير عىل قصَّ حيان أبا أن واملؤانسة» «اإلمتاع كتاب أثناء يف جاء (٢)
الدولة: عضد مات أن بعد مصلوبًا املشهور الوزير بقية ابن رأى وقد يقول بغداد جرس عىل
ذلك الوزير سمع فلما األرض.» فوق بقية وابن األرض تحت الدولة عضد هللا! «سبحان

فُدِفن. بقية ابن دفن يف امللك استأذنت قال:
لصمصام يكن ولم الدولة، صمصام عهد يف ُدِفن بقية ابن أن املؤرخون ذكر وقد

سعدان. ابن غري هللا عبد بأبي يكنى وزير الدولة
كتاب له وألف سعدان ابن بالوزير متصًال كان حيان أبا أن به يُستأنَس ومما (٣)
ذكرت أني الرسالة هذه إنشاء يف كان «السبب أن أوائله يف ذكر وقد والصديق»، «الصداقة
وثالثمائة [وسبعني] إحدى سنة سعدان ابن إىل فنماه الخري، أبي رفاعة بن لزيد منها شيئًا
أَذْاللها عىل واألحوال خفيفة األشغال كانت حني الوزارة أمر وتدبريه الدولة أعباء تحمله قبل
ن فدوِّ قال: ذلك. كان قد قلت: وكذا. كذا عنك زيد يل قال قد سعدان: ابن يل فقال جارية،

الرسالة.» هذه يف ما فجمعت … بصالته وصله الكالم هذا
الظن يرجع والصديق» «الصداقة كتاب له وتأليفه سعدان بابن حيان أبي فاتصال

العارض. هللا عبد أبو هو بأنه
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العارضاستخدمه عمارة بن الحسن أبو اسمه من الدولة رجالصمصام من كان نعم،
أُلِّف الذي هو يكون أن يبعد ولكن أحيانًا، أعدائه وبني بينه السفارة يف الدولة صمصام
وألن هللا، عبد أبو الكتاب له أُلِّف والذي الحسن أبو كنيته ألن واملؤانسة، اإلمتاع كتاب له
أنه عىل متعددة مواضع يف النص الكتاب ويف الدولة، لصمصام وزيًرا يكن لم الحسن أبا

لوزير. ألفه
زرعة ابن منهم العارضوعدَّد هللا عبد أبي أصدقاء واملؤانسة» «اإلمتاع كتاب يف ذكر (٤)
وأنهم يالزمونه كانوا وأنهم شاهويه، وابن وبهرام واألهوازي املهندسومسكويه الوفاء وأبا
فاتحاد هم،1 هم فإذا سعدان ابن أصدقاء والصديق الصداقة كتاب يف وعدَّد مجلسه، أهل
هو العارض ابن بأن ا جدٍّ الظن يرجح وزير مجلس يف واجتماعهم وتوافقهم األصدقاء

سعدان. ابن
فيه، الناس يقول عما حيان أبا سأل الوزير أن واملؤانسة» «اإلمتاع كتاب يف جاء (٥)
نزل فلما الشط، عىل اليوم الناس اجتمع يقولون: قوًما الطاق بباب «سمعت له: فقال
الكسب وتعذر الطعام وعوز القوت غالء وذكروا وضجوا صاحوا الزبزب لريكب الوزير

التربم.» وإظهار الوجه قطوب مع ُمرٍّ بجواب أجابهم وأنه الفقر، وغلبة

عن األمم» تجارب «ذيل كتابه يف شجاع أبو ذكره ما عىل تنطبق كلها األوصاف وهذه
سعدان. البن جرت حادثة

وفاة بعد األمور تقلد ملا ٣٧٣ سنة البويهي الدولة صمصام استوزره هذا سعدان وابن
[٣٧٣ سنة يف [أي «وفيها شجاع: ألبي األمم» تجارب «ذيل كتاب يف جاء الدولة، عضد أبيه
لعطائه باذًال رجًال وكان الوزارة، ِخلع سعدان بن أحمد بن الحسني هللا عبد أبي عىل ُخِلع
ومع زبزبه،2 إىل داره درجة من نزوله بني ما إال يقصده من أكثر يراه فال للقائه، مانًعا
والصالت اإلطالقات يف يده فبسط … مطلبه أكثر يف منه إحسان طالب يخيب فال ذلك
والحوايش والكتَّاب األولياء به تسبب ما جميع من الُعرش استيفاء الرسوم من وأحدث …
سعر، غالء من نظره وقت يف اتفق ما ُخلُقه ضيق إىل وانضاف … وأرزاقهم أموالهم من

ص٣١. والصديق، الصداقة انظر 1
السفن. من رضب الزبزب: 2
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مقدمة

الحال وانتهت داره، نهب عىل وهجموا عليه، الديلم بوا وشغَّ زبزبه، ورجموا العامة فتطريت
وردَّهم.»3 تالفاهم حتى مجتمعهم إىل الدولة صمصام ركوب إىل

العزيز عبد القاسم أبو هو خصم له ظهر حتى ٣٧٥ إىل الوزارة يف سعدان ابن ظل وقد
به. لإليقاع الشباك وينصب له يكيد فظل يوسف، بن

كاتبها، مات ملا الدولة صمصام لوالدة كاتبًا أباه يعنيِّ أن أراد سعدان ابن أن وحدث
عليك وملك أمورك، عىل استوىل قد سعدان ابن «إن الدولة: لصمصام القاسم أبو فقال
وتمت معه.»4 الحجر تحت حصلنا السيدة مع والده حصول له تم فإذا وأموالك، خزائنك
واستوزر السجن، وأُوِدعوا وأصحابه سعدان ابن عىل ُقِبض ثم أبوه، يُعنيَّ ولم املكيدة
القاسم أبو يكتِف ولم يوسف، بن العزيز عبد القاسم أبا الوايش هذا الدولة صمصام
بن «أسفار اسمه الدولة صمصام عىل ثائر خروج فرصة فانتهز سعدان ابن بمحبس
بهذا متصل سعدان ابن أن الدولة صمصام إىل القاسم أبو فدس خلعه، يريد كردويه»
فأمر محبسه، يف منه يتجدد ما يُؤَمن ال وأنه وتدبريه، فعله من كان جرى الذي وأن الثائر،

.٣٧٥ سنة فُقِتل بقتله الدولة صمصام
واسع فهو كتبه، يف حيان أبو يصورها أدبية علمية أخرى ناحية سعدان البن وكان
وإلهيات وطبيعة وفلسفة أدب من العلم فروع من كثري يف جيدة مشاركة له االطالع،
واملقابسات، واملؤانسة اإلمتاع كتابه يف حيان أبو يحكيه الذي حواره ذلك عىل يدل وأخالق،

قيًما. نقًدا عنها اإلجابة وينقد عميقة أسئلة يسأل فهو
منهم: واألدباء، العلماء جلة من كثريًا يجمع منتدى وزارته يف له كان ذلك وفوق
األمم»، و«تجارب األخالق» «تهذيب صاحب مسكويه وابن النرصاني، الفيلسوف زرعة ابن
الشعراء ومن أردشري، بن بهرام سعد وأبو عنه، سنتحدث الذي املهندس الوفاء وأبو
حيان وأبو الكاتب الخطيب عبيد أبو الكتَّاب ومن املشهور، املاجن الشاعر حجاج ابن

صاحبنا.
يف ويذهبون ويتنادرون فيتفاكهون هؤالء بعض إليه يجلس رشاب مجلس له وكان
واألخالق الفلسفة يف ويتناقشون فيه يتحاورون جد ومجلس مذهب، كل الحديث فنون

واألدب.

ص٨٥. 3

ص١٠٣. 4
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املهلَّبي مثل له، املعارصين األمراء مجالس عىل به ويفخر بمجلسه يباهي وكان
بالعراق الجماعة لهذه «ما هؤالء: أصحابه يف فيقول عباد، بن والصاحب العميد وابن
أصحاب جميع وأن هؤالء، من بواحد يفون ال املهلبي ندماء جميع وأن … نظري وال شكل
الذين الجدل أصحاب إال عنده ليس عباد ابن وأن فيهم، َمن أقل يشتهون العميد ابن
الوزير سعدان ابن نتاج من يكون أن إذن عجب فال ويتصايحون.»5 ويحمقون يشغبون

واملؤانسة». «اإلمتاع كتاب بصدد؛ نحن الذي الكتاب هذا العالم

«اإلمتاع كتاب له حيان أبو ألف والذي سعدان بابن حيان أبا وصل الذي الوفاء أبو وأما
محمد فهو ليلة، وثالثني سبع يف الوزير وبني بينه دار ما كل فيه له ن ودوَّ واملؤانسة»،
يف خلكان وابن «الفهرست» يف النديم ابن له ترجم البُوزجاني، يحيى بن محمد بن
فيه وله الهندسة، علم يف املشاهري األئمة أحد «إنه األخري: هذا فيه وقال األعيان»، «وفيات
بن موىس الفتح أبو الدين كمال مة العالَّ شيخنا وكان بها، يُسبَق لم غريبة استخراجات
مطالعاته، أكثر يف عليها ويعتمد كتبه، وصف يف يبالغ — الفن بهذا القيم وهو — يونس
بمدينة ٣٢٨ سنة والدته وكانت … كتب عدة تآليفه من عنده وكان يقوله، بما ويحتج
تاريخ نقل أنه خلكان ابن ذكر وقد «.٣٧٦ سنة وتُويفِّ ،٣٤٨ سنة العراق وقدم بوزجان،
،٣٨٧ سنة حوادث يف وفاته عدَّ أنه األثري ابن يف الذي ولكن األثري، ابن شيخه من هذا الوفاة

الكتابة. يف أخطأ الناسخ أن أو النقل يف أخطأ خلكان ابن أن فإما
جملة يف سعدان ابن وصفه وقد تقدم، كما سعدان ابن ندماء من هذا الوفاء أبو وكان
الطيبة املؤانسة عن به يُقَعد ما وهللا فهو الوفاء أبو «وأما فقال: أصحابه، من وصف ما
وإشارته خراساني، لفظه أن إال الشهية، واملواتاة اللذيذة واملفاكهة املطربة واملساعدة
أعىل كان تخرسن إذا والبغدادي ببغداد، الطويل بمقامه استفاده ما مع هذا ناقصة،

تبغدد.»6 إذا الخراساني من وأظرف

وبني بينه دار ما حيان أبو فيه نقل املهندس، الوفاء ألبي أُلِّف الكتاب أن رأينا هنا إىل
املنطقي سليمان ألبي ترجمته عند الحكماء» «أخبار كتابه يف القفطي ولكن سعدان، ابن

ص٣٣. والصديق، الصداقة رسالة انظر 5
.٣٢ والصديق، الصداقة 6
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وبني بينه الحديث دار ومن الكتاب له أُلِّف من ذلك يف سواء نقول، ما يناقض كالًما أورد
حيان. أبي

عن انقطاعه سبب ذلك وكان َوَضح، به وكان أعور، كان سليمان أبا «إن ذكر: فقد
أخبار عىل االطالع يشتهي وكان علم، وطالب مستفيد إال يأتيه فال منزله، ولزومه الناس
به، املعتصمني بعضأصحابه من التوحيدي حيان أبو وكان … فيها يحدث ما وعلم الدولة
وحارضه إليه نقله ذلك من َعِلمه ومهما األخبار، عىل ويطَّلع الرؤساء مجالس يغىش وكان
الفضل أبي مجلس يف يدور كان ما فيه له نقل واملؤانسة» «اإلمتاع كتاب صنَّف وألجله به،
وأنا الدولة.»7 عضد بن الدولة صمصام وزارة توىل عندما الشريازي العارض بن هللا عبد

مًعا. الوجهني يف القفطي خطأ أرجح
سليمان ألبي املهندسال الوفاء ألبي ألفه أنه تذكر بيدي التي النسخة فإن األول: يف فأما
أوصله الذي هو كان إذ الوفاء أبي لجميل ا ردٍّ ألفه إنه الكتاب صدر يف ويقول املنطقي،
حيان أبا هللا عبد أبو ويسأل الكتاب، ثنايا يف الوفاء أبي ذكر يأتي وعندما هللا. عبد ألبي
أن سبق وقد بك؟ أوصلني الذي وهو أذمه كيف ويقول: عليه، ويثني يمدحه فيه رأيه عن

هللا. عبد أبي ندماء من كان الوفاء أبا أن أثبتنا
الكتاب، له ألَّف من يستجدي الكتاب يف كالمه بعض يف حيان أبا أن وهو آخر ودليل
الوزير يلقبه القدر جليل رجل فإنه بذلك، له تسمح منزلة يف املهندس الوفاء أبو كان وقد
صلة وكانت الكتاب، هذا يف حيان أبو ذلك ذكر كما فقريًا فكان سليمان أبو أما بشيخنا.

حيان. أبو يستْجديه أن ا جدٍّ البعيد فمن مالية، صلة ال علمية صلة به حيان أبي
سليمان أبي عن الكتاب يف حيان أبا سأل هللا عبد أبا الوزير أن وهو ثالث ودليل
للرشاب، قوم مع يجتمع إنه كقوله: سليمان ألبي عيب هو ما وفيها أوصافه، له فذكر هذا،
البعد كل بعيًدا لكان سليمان ألبي ألَّفه حيان أبو كان فلو بالسوء. الوزير بعضهم ويذكر

الحديث. هذا يذكر أن
وينقل آراءه ويذكر سليمان أبي عن هذا كتابه يف ينقل حيان أبا أن وهو رابع ودليل
يعرفه ما ذكر عن الستغنى سليمان ألبي الكتاب يؤلف كان ولو الوزير، إىل رسائله بعض
ماءه البرئ إىل ينقل كمن ذلك يف حيان أبو ولكان ورسائله، أقواله من نفسه عن سليمان أبو

مستساغ. وال مألوف غري وهذا ذهبه، الكنز وإىل

ص٢٨٣. الحكماء، أخبار 7
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واملؤانسة اإلمتاع

املنطقي. سليمان ألبي ألَّفه أنه من إليه ذهب ما يف القفطي خطأ نرجح كله لهذا
وبني بينه يدور كان ما فيه ن دوَّ حيان أبا أن وهو الثاني، الشق يف خطأه نرجح كما

الدولة. صمصام وزير الشريازي العارض بن هللا عبد الفضل أبي
وبني بينه دار ما فيه ن دوَّ أنه حيان أبو فيها يذكر أيدينا بني التي النسخة ألن ذلك
التي التاريخ كتب راجعنا وقد العارض، بن هللا عبد الفضل أبي ال العارض هللا عبد أبي
الفضل أبا بينهم من نجد فلم الدولة لصمصام الوزارة توىل من فيها وأحصينا أيدينا بني
يف اإلسالمية املعارف دائرة تقول وكما القفطي ذكره الذي الشريازي العارض بن هللا عبد

له. تبًعا حيان أبي مادة
اسمه ولكن العرص، هذا يف يعيش وكان الشريازي الفضل أبا يسمى َمْن رأينا نعم،
كما الشريازي هللا عبد الفضل أبو ال الشريازي املرزبان بن هللا عبد بن محمد الفضل أبو
عنه ونقل التنوخي، الحسن عيل ألبي صديًقا وكان وزيًرا ال كاتبًا هذا وكان القفطي، يقول
واملؤانسة اإلمتاع له أُلِّف والذي الوزير، ال الكاتب ولقبه املحارضة» «نشوار كتابه يف كثريًا

كاتب. ال وزير
الرباهني. من قبل ذكرنا ما ذلك إىل يُضاف

فيه ن وُدوِّ املنطقي، سليمان أبي ال املهندس الوفاء ألبي ُكِتب — رأينا يف — فالكتاب
الشريازي. الفضل أبي ال سعدان ابن مجلس يف دار ما

الكتاب وصف

فإنه العلم، فنون يف مشاركة له ملن الحقيقة عىل ممتع كتاب «وهو وصفه: يف القفطي قال
اإلمتاع كتاب من نسخة ظهر عىل رأيته ما أحسن وما لجة، كل وغاص بحر كل خاض
وختمه ثًا محدِّ طه وتوسَّ صوفيٍّا كتابه حيان أبو ابتدأ وهو: صقلية جزيرة أهل بعض بخط

ملحًفا.»8 سائًال
الوزير وبني بينه فيها دار ما ليلة كل يف يدوِّن فكان لياٍل، إىل كتابه حيان أبو م قسَّ
الوزير، هو دائًما املوضوع يقرتح الذي وكان وأجبته. له وقلت وسألني يل قال طريقة عىل
وينتظر اتفق حسبما موضوًعا أوًال يقرتح الوزير وكان اقرتح. عما يجيب حيان وأبو

.٢٨٣ الحكماء أخبار 8
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إليها فيستطرد الوزير عند ومسائل أفكاًرا إجابته أثارت حيان أبو أجاب فإذا اإلجابة،
أو العميد ابن أو عباد البن ذكر عنه اإلجابة أثناء يف يأتي سؤاًال يسأله فقد عنها، ويسأله
لباب، باب من يستطرد وهكذا فيهم. رأيه وعن عنهم الوزير فيسأله املنطقي، سليمان أبي
غالبًا يسميها الطرائف من بطرفة يأتيه أن غالبًا يسأله الوزير كان املجلس انتهى إذا حتى
وهذه الوداع. ملحة هات فجره، من دنا قد الليل إن مثًال: الوزير فيقول الوداع»، «ملحة
ملحة تكون أن الوزير يقرتح وأحيانًا رقيقة، أبياتًا أو لطيفة نادرة عادة تكون امللحة

وهكذا. والقيصوم الشيح رائحة منه يشم بدويٍّا ِشعًرا الوداع
املصادر عن مرة سأله فقد رسالة، يف املعروضة املسألة له يتم أن الوزير يكلفه وأحيانًا
يجمع أن الوزير منه طلب ثم بعضها عن حيان أبو فأجابه تفعال، وزن عىل تجيء التي

منها. اللغة يف جاء ما له
ُسِئل: أنه ديوجانيس عن يروي مثًال حيان فأبو حوار، شكل الكالم يتخذ وأحيانًا
هذا، عن الوزير يرَض فلم فالسفتها.» وملك ملوكها تفلسف «إذا فقال: الدنيا؟ تطيب متى
امللك يكون فكيف اآلخرة، للدار نفسه وفرَّغ الدنيا رفض ملن إال تصح ال الفلسفة إن وقال:
مصالحها باجتالب عليها والقيام أهلها سياسة إىل محتاج وهو لها وقاليًا للدنيا رافًضا
حيان أبي إجابة عىل الوزير يعلق األحيان من كثري ويف ذلك. يف وأطال مفاسدها؟! ونفي

ذلك. أسباب ذكر مع االستهجان أو باالستحسان
جلسة يف عليه يتلوها ثم موضوع، يف رسالة له يحرضِّ أن الوزير إليه يطلب وأحيانًا
يف عليه وقرأها حيان أبو ففعل وامُلَلح، املجون يف له يكتب أن كلفه إذ مرة، فعل كما مقبلة
يحوي الحجم هذا مثل أن علمت ما قال: الوزير عىل قرأتها «فلما حيان: أبو قال مجلس،

وامُلَلح.» الوصايا هذه
عىل يعرضها واالجتماع، والفلسفة اللغة يف عليه أشكلت مسائل الوزير يثري وآونة

فيفعل. الجواب منه ويطلب حيان أبي
يف يفكر أن إليه يطلب أسئلة فيها برقعة حيان ألبي يدفع الوزير أن أحيانًا ويحدث
رقعة إليه دفع أنه مرة حدث كما فيها، رأيهم ليأخذ العلماء من بغريه ويتصل عنها، اإلجابة
محاورته يف أن تعَلم وَمن الخري وأبا سليمان أبا عنها باحث وقال: مطالب، فيها بخطه
النفس تكون أن املانع وما ومنفعته، وصفته الروح عن منها أسئلة الرقعة يف وكان فائدة.
فيه اإلنسان كان ما تعلم هي فهل تبقى كانت وإن تبقى؟ وهل هباء؟ أو عرًضا أو جسًما
وجاثم لقلبي شاغل أشبهه وما هذا «إن الرقعة: هذه آخر يف الوزير ويقول إلخ؟ … هنا ها
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يكتم بأن ويأمره أحد.» لكل به أبوح أن أحب وما وفكري، نفيس بني ومعرتض صدري يف
ثم هو، بخطه فلينسخها سليمان أبي عىل مكتوبة املسائل هذه يعرض أن أراد فإن خطه،
يجري النمط هذا وعىل الوزير. إىل ونقلها عنها إجابته وذكر سليمان أبا حيان أبو سأل

الكتاب. تأليف
تخضع إنما تبويب، وال لرتتيب تخضع ال ظريًفا تنوًعا متنوعة الكتاب وموضوعات
علم كل من مسائل الكتاب يف لنجد حتى الحديث، وشجون الخيال وطريان العقل لخطرات
ولغة وغناء وحديث وتفسري وبالغة وطبيعة وأخالق ومجون وحيوان وفلسفة فأدب ، وفنٍّ
وأحاديث للعادات وتصوير وعلمائه وأدبائه العرص لفالسفة شخصيات وتحليل وسياسة

رشحه. يطول مما ذلك وغري املجالس،

الحديث، ق ونمَّ فيه زاد الوزير وبني بينه دار ما الوفاء ألبي يدوِّن أن حيان أبو أراد فلما
… وهكذا آخر بجزء ويتبعه الوفاء أبي إىل ويرسله جزءًا يدوِّن وكان

األول الجزء من فرغت «قد فقال: الثاني الجزء أول يف كله ذلك عن نفسه هو وحدث
األحاديث أعيان حواشيه يف ورسدُت فيه، بالخوض ورشفتني به القيام يل رسمَت ما عىل
يشء تعمية إىل أجنح ولم وتقويمها، روايتها يف جهًدا آُل ولم الوزير، مجلس بها خدمت التي
املنقوص، وإتمام املحذوف وصلة الغامض رشح مع اللفظ بناصع كثريًا زبرجت بل منها،
يصل وهو الثاني، بالجزء أتبعه أن عىل حريص وأنا الغالم، «فائق» يد عىل إليك وحملته

هللا.» شاء إن األسبوع يف إليك
عاب الوزير مع حديثه يف فإنه الكتاب، يف ورد ما بعض من حيان أبو خاف وقد
الكتاب هذا يحفظ أن الوفاء أبا فرجا إيذاءه، يستطيعون الذين الدولة رجاالت من أشخاًصا
هذه تكون أن االقرتاح طريق عىل سألتك كما التوكيد طريق عىل ثانية أسألك «وأنا فقال: ا رسٍّ
املنافسني، املفسدين أيدي تناول عن بعيدًة العيَّابني، الحاسدين عيون عن مصونة الرسالة

ينصف.» سامع كل وال يسلم قائل كل فليس
أرسل ثم أيًضا، فائق غالمه يد عىل الثاني الجزء إليه وأرسل وعده حيان أبو أنجز وقد

أوله: يف وقال األخري، وهو الثالث الجزء إليه

ألقيت وهللا قد الثالث وهو الجزء وهذا والثاني، األول الجزأين إليك أرسلُت قد
وأدب، وفكاهة ونضري، وشاحب وسمني، وغث وهزل، جد من نفس يف ما كل فيه
خاص يف بكالم وصلتها برسالة ختمته الكتاب آخر وألنه … واعتذار واحتجاج

أمري.
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الكتاب. ينتهي الوضع هذا وعىل
مجلسالوزير، يف تجِر لم أشياء واخرتع فيه تزيَّد قد حيان أبو يكون أن أستبعد ولست
الحديد أبي ابن ومنهم قبل من العلماء اتهمه فقد القبيل، هذا من أمثلة عنه ُعِرف فقد
عيل حق يف وعمر بكر أبي لسان عىل عبيدة أبي إىل املعزوَّة املشهورة الرسالة وضع بأنه
يف الوفاء أبا يرجو أن دعته التي األسباب ضمن من كان التزيد هذا ولعل طالب، أبي بن
فيعلم عليه يطَّلع الوزير أن وخيش الوزير حياة يف الكتاب ألف فإنه ا، رسٍّ الكتاب يكون أن

تزيَّد. ما مقدار
هذه «أُنِشئت ميالنو: نسخة يف جاء ما عليه فالدليل الوزير حياة يف ألفه أنه أما
٣٧٥ سنة إىل ٣٧٣ سنة من وزيًرا ظل سعدان ابن والوزير ،«٣٧٤ سنة رجب يف الرسالة

تقدم. كما

الثاني النصف يف العراق عىل كثريًا نوًرا يلقي كاسمه، مؤنس ممتع فالكتاب كان ما وأيٍّا
يتعرض فإنه بالظالم، مغبَّش عرص وهو — البويهي العرص يف أعني — الرابع القرن من
عباد كابن ومجالسهم والوزراء األمراء فيصف حديثه، ثنايا يف االجتماعية الشئون من لكثري
وما شخصياتهم ويحلل العلماء ويصف ومساويهم، ومحاسنهم سعدان، وابن العميد وابن
املناطقة بني النزاع ويصف ورشاب، وخصومة وجدال حديث من مجالسهم يف يدور كان
الُقنَّائي يونس بن ومتَّى السريايف سعيد أبي بني جرت التي املمتعة كاملناظرة والنحويني
بني واملفاضلة ُعوبية الشُّ يف العلماء ورأي العربي، والنحو اليوناني املنطق بني املفاضلة يف

ذلك. أمثال من كثري إىل … األمم
القفطي نقله وقد الصفاء، إخوان مؤلفي عن لنا كشف الذي الوحيد النص الكتاب ويف
كل نقله القفطي وعن ألَّفها، ومن الرسائل هذه عن حيان أبا سأل قد الوزير كان إذ منه،

الصفاء. إخوان عن كتبوا من
الشعب حالة كثريًا يصف فهو للدولة، السياسية الحياة عن كثرية فوائد فيه أن كما

ذلك. وأسباب واضطرابهم وهيجانهم وامللوك، األمراء من وموقفهم عرصه يف
فيقول: الكرخ يف القينات عدد فيذكر الشعبية االجتماعية للحياة أحيانًا يعرض وكما
وخمسة الحرائر من وعرشين ومائة القينات من جارية ٤٦٠ :٣٦٠ سنة يف أحصينا «ولقد
به نظفر ال كنا من سوى هذا والحس. الحذق بني يجمعون الذين الصبيان من وتسعني
وبالرضب بالغناء يتظاهرون ال ممن نسمعه كنا ما وسوى وُرَقبائه، لعزته إليه نصل وال
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واملؤانسة اإلمتاع

الكتاب يف ما وصفت لو ا جدٍّ وأطيل هًوى.» يف العذار خلع أو حاٍل يف ثَِمل أو نشط إذا إال
فوائد. من

والحوار الحديث سبيل عىل ليلة كل يف دار ما وذكره لياٍل إىل تقسيمه يف أسلوبه إن ثم
ليلة بألف يشء أشبه فهو مؤنًسا»، «ممتًعا هو تعبريه حد عىل أو شيًقا، لذيذًا يجعله
للفالسفة لياٍل هي إنما الغرام، ولعب النساء وكيد والطرب للهو ليايل ليست ولكنها وليلة،
والقضاء والعقل الروح يف كالبحث الفالسفة مشاكل ألهم يتعرضفيه إذ واألدباء، واملفكرين
الحديث فيها جرى التي البديعة كالليلة البلغاء ملشاكل يتعرض كما ذلك، إىل وما والقدر
وليلة ليلة ألف كان فإن وهكذا. ونقصه كلٍّ ومزايا بينهما واملفاضلة والنظم النثر عن
واملؤانسة اإلمتاع فكتاب وعشقها وفتنها مالهيها يف الشعبية الحياَة تصوير أبدع يصور
يف وكالهما يفكرون، وفيَم يبحثون كيف عقلية؛ أرستقراطيًة األرستقراطيني حياة يصور
يف حظه من أقل واملؤانسة اإلمتاع يف الخيال حظ كان وإن لياٍل، إىل م مقسَّ قصيص شكل

وليلة. ليلة ألف
االزدواج يحب كتابته، كل يف كعهدنا راٍق أدبي أسلوب الكتاب يف حيان أبي وأسلوب
وتوليد الفكرة تصوير يف واإلطالة اإلطناب يف الجاحظ حذو ويحتذي البيان يف ويطيل
تعرضه الكتاب هذا يف أسلوبه أغمَض ولكن قوًال، بعده لقائل يدع ال حتى منها املعاني
هذه عن خرج هو فإذا اإليضاح، عن ت ودقَّ البيان عىل عزَّت قد عميقة فلسفية ملسائل كثريًا
وفوائده للكرم وصف أو وبؤسه لفقره كوصف أدبية موضوعات إىل الدقيقة املوضوعات

وأبدع. وأجاد سيله وسال قلمه جرى والبيان؛ للسان وصف أو

الكتاب نَُسخ

ثالثة. العالم مكاتب يف لهما أعلم ال نسختان أعلم فيما للكتاب
أقسام. خمسة يف تقع وهي فكاملة، األوىل النسخة فأما

رقاب مالك األعظم، السلطان لخزانة «ُرِسم نصه: ما الثاني الجزء طرة يف جاء وقد
املفاخر أبي واإلحسان، العدل نارش واألمان، األمن باسط والعجم، العرب ملوك موىل األمم،
وأعىل وسلطانه مملكته تعاىل هللا خلَّد األيوبي» «محمد غازي بن سليمان والدين الدنيا فخر

وبرهانه!» عزه الخافَقنْي يف
األيوبي. غازي بن سليمان للعادل ُكِتب الثاني فالجزء
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مقدمة

يف الثمني «الدر اسمه كتاب ذكر الظنون» «كشف يف جاء شاعًرا، أديبًا سليمان العادل وكان
الكامل وولده أحمد األرشف وولده األيوبي سليمان «العادل وهم: السالطني» الثالثة شعر

برسمها. الجزء هذا املكتوب الخزانة صاحب هو هذا فسليمان خليل»،
هللا بحول واإلمتاع املؤانسة كتاب من الثاني الجزء «تمت الجزء: هذا آخر يف وجاء
أمريه بن رشف العباد أضعف يد عىل وثمانمائة، عرش خمسة سنة شوال يف توفيقه وحسن

العاملني!» رب يا آمني والعاهات، اآلفات عن تعاىل هللا حماها املحروسة حصن يف
يف (وهو األول الجزء لخط مخالف مجلدات) ثالثة يف (وهو الثاني الجزء وخط
مضبوط غري األول والجزء ببعض. بعضهما الشبه قريبَي الخطان كان وإن مجلدين)،
والنقص بالزيادة الخطرية باألخطاء مملوء الجزأين وكال الكامل. بالضبط مضبوط والثاني
الفهم. يحسنون وال الخط يجيدون الذين الخطاطني من الكاتبنَْي أن ويظهر والتحريف،
الكتاب» «تمت يقول: فهو العربية يحسن ال تركي أنه الظن عىل يغلب الثاني الجزء وكاتب
مع وهذه عرشة»، «خمس بدل وثمانمائة» عرش خمسة سنة «يف ويقول: الكتاب»، «تم ال

التامة. النسخة وحدها هي األسف
قبو طوب مكتبة من بالفوتوغرافيا باشا زكي أحمد املرحوم أخذها النسخة وهذه
القاهرة إىل معه الفوتوغرافية النسخة أحرض وقد قيمته. وعرف الكتاب عىل اطَّلع ملَّا رساي
جزء كل من األوىل الصفحة يف ووضع الكتاب قرأ وقد الخاصة، مكتبته يف بها واحتفظ
أمام الكتاب يف الواردة األعالم أسماء وضع كما املوضوعات، وبعض الليايل بعدد فهرًسا
ولكن فيه، وردت التي األعالم ترجمة ويريد نرشه يريد كان أنه عىل يدل مما صفحة، كل

أغالط. من فيه مما يشء لتصحيح يتعرض لم
السفرجالني حمدي السيد فاشرتاها الخاصة، مكتبته يف وهي هللا رحمه تُويفِّ وقد

املرصية. الكتب لدار وباعها الدمشقي
وإنما كاملة وليست ميالنو، يف أصل من أُِخذت فوتوغرافية نسخة الثانية والنسخة
غري مشوشة وهي الثالث الجزء من وقطعة الثاني الجزء من قطعتان ثالث: قطع هي

الكتب. لدار ِبيعت ثم لنفسه، بها واحتفظ أيًضا باشا زكي استحرضها وقد مرتبة،
أيًضا وجميل واضح وخطها نسخها. تاريخ القطع من قطعة أية يف يُذَكر ولم

سابقتها. عن األخطاء يف تقل ال جملتها يف ولكنها ومضبوطة،
الكتب، لدار بيعها قبل املخطوطة نرش السفرجالني حمدي السيد نية يف كان وقد
والسيد سبح حسني الدكتور منهم دمشق، بعضأفاضل مع وقرأها منها نسخة فاستنسخ
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النسخة هذه يف وجدوه ملا تصحيحات بعض واستظهروا بك، مردم وخليل الحكيم رشدي
تحريف. من

حتى األلغاز، تشبه التي واأللفاظ الجمل كثرية باألغالط مملوءة ذلك بعد وبقيت
لجنة عىل فُعِرض تصحيحها. يف الشديد الجهد تستدعي وقفات من منها سطر يخلو ال
الزين أحمد واألستاذ السطور هذه كاتب إىل وعهدت ذلك، عىل فوافقت نرشه التأليف
ورشح غريبه، وتفسري ألفاظه، املحرَّفمن تصحيح يف كبريًا جهًدا مًعا بذلنا وقد بتصحيحه،
والتعريف كلماته، من امللتبس وضبط جمله، من الناقص وتكميل عباراته، من املشكل
جهدنا هو وهذا والفالسفة، والشعراء واألدباء العلماء من فيه ذكرهم ورد ممن بكثري

للقراء. نقدمه
ألفاظه أثبتنا وقد املحرَّف، بعض أغفلنا أو الصواب أخطأنا قد نكون فربما هذا ومع
غري وحده املحرَّف اللفظ نثبت األحيان أكثر يف أننا ويُالَحظ صفحاته. حوايش يف املحرَّفة
تحريف أنه عىل ننبه األحيان بعض ويف القارئ، فهم عىل اتِّكاًال محرَّف أنه عىل منبهني
موضوعات، إىل الجزء هذا ليايل من ليلة كل قسمنا أننا يُالَحظ كما أثبتنا، ما صوابه وأن

عليه. يدل رقًما موضوع كل أول يف مثبتني
حتى وحدها، رساي قبو طوب نسخة عىل اعتماًدا الكتاب من األول الجزء ننرش فنحن

ميالنو. بنسخة االنتفاع أمكننا الثاني الجزء إىل وصلنا إذا
أن بعد بذكره، واإلشادة بقيمته بالتعريف حيان أبي إىل نحسن النرش بهذا ولعلنا
فنلقي عرصه إىل نحسن كما وفاته، بعد اسمه وأخمد حياته يف فأماته الزمان إليه أساء

والسالم. األيام. آثاره عىل وعفت الظالم اكتنفه وقد الضوء بعض عليه
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األول اجلزء





الرحيم الرحمن هللا بسم

خريات إىل ووصل العارفني، من كان من الدنيا آفات من نجا : التوحيديُّ َحيَّاَن أبو قال
أجمعني. الخلق من طمعه قطع من والنعيم بالفوز وَظِفر الزاهدين، من كان من اآلخرة

الطاهرين. آله وعىل نبيه عىل هللا وصىل العاملني، رب هلل والحمد
ناصحه يُِطع لم من جنيس: أبناء من كان وملن لنفيس منبًِّها أقول فإني بعد، أما
يُِريُغه3 فيما لبيانه2 يَنَْقد ولم له، يمثِّله فيما كلَّه1 صديَقه يُملِّك ولم منه، يَسمع ما بقبول
املجرِّب رأي وأن البليد، املتعلِّم عقل فوق الرشيد العاِلم عقل أن يَر ولم عليه، ويُطِلعه إليه
يخَرس أيًضا ولعله العاجل، يف حظه خرس فقد الَغِرير؛ الَغْمر4 رأي عىل مقدٌَّم البصري
العالم هذا يف الحس وكليات اآلخرة، بمراشد معقودٌة الدنيا مصالح فإن اآلجل، يف حظه
ما باطن إىل ُمْفٍض بالِعيان يُرى ما وظاهر العالم، ذلك يف العقل موجودات مقابلة يف
عليه، امَلنُْدوم والرش به املغتبَط الخري يف متفقتان الداران وبالجملة الخرب. عنه يَصُدق
امللك باهلل أعوذ وأنا األخرى. يف ر املتأخِّ والجزاء إحداهما يف املتقدِّم بالعمل يختلفان وإنما
إىل بيدي وأُلِقي ُرْشدي، عن وأَعَمى حظي، أَجهل أن املاجد الكريم العزيز الجبار الحق

يترصف كله له مالك صديقه كأن حتى لصديقه الطاعة تمام العبارة بهذه يريد «يملِّك»، ل مفعول كله: 1

يشاء. كيف فيه
لسانه.» ينفذ «ولم األصل: يف 2

ويطلبه. يريده يريغه: 3
األبله. والجاهل األمور، يجرب لم من والضم: بالفتح الغمر 4



واملؤانسة اإلمتاع

وبادئة الكهولة ذيل يف وأنا هذا، آخًرا! يرسني وال أوًال يسوءني ما إىل وأَتجانَف5 التهلُكة،
وُمقامه، سفره حاَيل يف أيامه من سلف ما يف التجارب تَهِده لم إْن َمن حال ويف الشيخوخة،
من الطمع انقطع فقد ورجائه؛ وِخيفته ورضائه، ائه ورسَّ ورخائه، وشدته وَغنائه، وفقره
وعليه وَعَجل، َريٍْث كل من أَفَزع هللا فإىل واستصالحه. تداُركه من اليأس ووقع فالحه،

وعمل. قول كل يف أستعني وإياه وأمل، ُسْؤل كل يف أتوكل
عليك، الكرامة وأَفَرغ بك، السالمة وَوَكل روحك، هللا حِفظ الشيخ6 أيها فهمُت قد
من — الهائلة الجماعة هذه وَرِحم ِرحابك، يف نعمة كل وَحَشد بحالك، خري كل وَعَصب
عن َطْرفك ثَنَى وال إليهم، اإلحسان عادة من قَطعك وال بعنايتك، — واألمل الرجاء أبناء
لبعض حقهم قبول عن بك َرِغب وال وعاطلهم، َحاِليهم اصطناع يف دك زهَّ وال لهم، الرقة
أكثَر هم مستِحقِّ وغري هم مستِحقِّ وإنالَة وبعيدهم، قريبهم إْدناء عليك ل ثَقَّ وال باطلهم،
ووعٍد تَبذُله، وجاٍه تُبْديه، ِبْرشٍ من مواساتهم؛ من عليه تَقِدر ما وأقىص نفوسهم يف مما
كلَّها هذه فإن بفكاهة، تخلطه ٍم وتَبسُّ ببشاشة، تَمُزجها وهشاشٍة تؤكِّده، وضماٍن تُقدِّمه،
املحمود، واملنشأ الطيِّب، والِعْرق الزكي، بامَلْحِتد7 وشهادٌة النعمة، وِرباط املروءة، زكاة
واألجر مكسوب، والشكر قاطنة، واملوهبة راهنة،8 امِلنحة بأن مؤِذنٌة وهي امَلْرضيَّة. والعادة
قدمي يُِزلَّ وال عندك، وجهي يُْسِهم9 أالَّ كله هذا بعد هللا وأسأل واقع. هللا ورضوان َمذْخور،
وجميل نيتك ونافع11 رأيك وعائدة إحسانك مادة يقطع ما إىل يُِزيَغني10 وال خدمتك، يف

ولطفه! بَمنِّه معتقدك،
يف الرشد يل وبان ا، تامٍّ وعيًا ووعيته بليًغا، فهًما باألمس يل قلته ما جميع فهمُت
من والشفقة وباطنه، ظاهره يف والغنيمة ووسطه، طرفيه يف والصالح وتفصيله، جملته

إليه. امليل اليشء: إىل والتجانُف تحريف. وهو «وأتجاَىف»، 5
مما يُفهم كما العارض هللا عبد أبي بالوزير حيان أبا وصل الذي وهو املهندس، الوفاء أبا بالشيخ يريد 6

يأتي.
«باملجد». 7

دائمة. راهنة: 8

الحال. تغري عن به وكنَّى الهم. من وعبوسه الوجه تغري ُهوم: السُّ 9
يميلني. يزيغني: 10

«ويافع». 11
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اعرتايف يكون حتى باللفظ، وأقيِّده بالخط وأرسمه بالقلم، هنا ها أعيده وأنا آخره. إىل أوله
به وُحْكمك وأصعب، أبعد عنه ونُُكويل وأَْوكد، أقوى نفيس عىل وشهادتي وأَثْبت، أَْرَىس به

وأنفذ. أَْمَىض وعيلَّ يل
تعلم إنك ونظر: رأي كل ويف وفعل، قول كل يف توفيقك تعاىل هللا أدام يل قلَت
مأمولك فوت بعد سبعني13 سنة آخر يف بغداد إىل 12 الرَّيِّ من انَْكَفأْت أنك حيان أبا يا
مقروح منه، َمِغيًظا عبَّاد،15 ابن عىل عابًسا — وجهه هللا نرضَّ — الكفايتنَْي14 ذي من
الفاحش، والجفاء الكريه، واللقاء القبيح، 16 والصدِّ امُلر الحرمان من به نالك ملا الكبد
عىل األجرة وحبس الخدمة، عىل الثواب عن والتغافل السيئة، واملعاملة املؤلم، والَقدْع17

ولفظة. لحظة كل عند املتوايل م والتجهُّ والِوراقة، النَّْسخ
أحوالك، ُعْرض18 يف منك نال وعناءً ذلك، سفرك يف بك اتصل شقاءً الجملة يف وذكرَت
وساهمتُك سمعي، وأََعرتك برصي، فأَْرَعيتك منه! وألكثر كله لهذا َفُعول السفر إن وَلَعمري
تاليف لك وضِمنت والتفجع، واالستفظاع19 والتوجع بالجزع أذني يف وقرته ما جميع يف
وصحة النية، ثبات عن الحال صالح ووعدتُك الضمري، وخالص الشفقة 20 بحاقِّ كله ذلك

اسمها أُِخذ ومنه راغة الفاريس اسمها وكان الجبال، بالد قصبة كانت قديمة، فارسية مدينة الرَّي: 12
طهران. من كيلومرتات خمسة مسافة عىل أطالل اآلن وهي العربي،

وثالثمائة. أي 13
بالكفايتني ويَعنون العميد. بابن املعروف محمد الفضل أبي بن عيل الفتح ألبي لقب الكفايتنَْي: ذو 14

توىل ملا ثم البويهي، الدولة لركن واستوزر العميد ابن أبيه مقام قام وقد القلم. وكفاية السيف كفاية
٣٦٦ه. سنة وقتله نكبه الدولة عضد

وثالثمائة، وعرشين ست سنة ُولِد عباد، الحسن أبي بن إسماعيل القاسم أبو الصاحب هو عباد ابن 15

وزر ثم الديلمي، بويه منصور أبي الدولة ملؤيَّد وزيًرا وكان بالري. وثالثمائة وثمانني خمس سنة وتُويفِّ
الدولة مؤيَّد صحب ألنه الوزراء، من بالصاحب ب لُقِّ من أول وهو عيل. الحسن أبي الدولة فخر ألخيه

الصبا. منذ بويه بن
«والقصد». 16

الوجهني. كال عىل يستقيم واملعنى الشتم. املعجمة: وبالذال والزجر، املنع باملهملة: القدع 17
ومعظمه. أكثره اليشء وعرض أكثرها. يف أي أحوالك: عرض يف 18

«واالستقطاع». 19
وكاملها. صادقها أي الشفقة: حاقُّ 20
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شاَهَويْه22 ابن باب عىل وأنا بأَرَّجان21 التقينا حني القديم حقك أرعى أنا وقلُت: العقيدة،
إىل وأُوِصلُك وخمسني، ثماٍن سنة السالم بمدينة اجتمعنا حني الحديث وَعْهَدك الفقيه،
وتخفيَف منه، قبوًال لك وأخطب — تأييده هللا أدام — العارض23 هللا عبد أبي األستاذ
حتى كله ذلك وفعلُت ومالزمتك. بخدمتك الحظوة ونيل بك، الطْرف وامتالء عليك، اإلذن
ثم تصحيحه، عىل وتوفرك به، لعنايتك الجاحظ عثمان ألبي الحيوان» «كتاب استكتَبك
نظره إىل الدولة افتقرت الذي العظيم الوزير وهو هذا. يومنا إىل الحال هذه لك حَضنُت24
واملقرِّب والوايف، والكايف والواضع، والرافع والناقض، امُلْربِم هو يكون أن وإىل ونهيه، وأمره
والناهض وَدْهمائها، لرعيَّتها والراعي وأعدائها، لَحَسَدتها واملزحزح ونصحائها، لَخَدمها

وقدرته! بمنِّه وأخراه، دنياه يف املهم وكفاه تواله، ما عىل هللا أعانه وأعبائها. بأثقالها
والرب واالنبساط، االسرتسال يف معك عادتي عنك أقطع ولم كله، ذلك ورتبُت نعم،

واملحاماة. والتعصب واملواتاة،25 واملساعدة واملواساة،
كراهَة تركتُها التي أخواتها ويف ذكرتُها، التي األسباب هذه يف عليك حقي من أفكان
بما فتحدثه ومختلفة، متتابعًة ليايل — أيامه هللا أدام — بالوزير تخلو أنك بها اإلطالة
ُعْرض يف ولعلك الرقعة، بعد الرُّْقعة إليه وتكتب وتختار، تشاء ما إليه وتُلقي وتريد، تحب
وتغَلط لك، ليس ما إىل وتتطاول باالستحقار، حدك وتجوز بالتشدُّق،26 َطْوَرك تعدو ذلك
لك هيئة ال ِغرٌّ وأنت هذا الواثق. وَخْجلة املتحرِّي، وَسْقطة العاِلم، زلة وتنىس نفسك، يف

«بابهان». باسم اآلن وتُْعَرف األهواز، كور من وهي وخوزستان، فارس بني مدينة أرجان: 21
القضاء توىل الشافعي، الفقيه الفاريس شاهويه بن عيل بن أحمد بن محمد بكر أبو هو شاهويه ابن 22

بنيسابور. وثالثمائة وستني ثنتني سنة وتُويفِّ فارس، ببالد
لصمصام وزيًرا كان سعدان، بن أحمد بن الحسني هللا عبد أبو — رأينا يف — هو العارض هللا عبد أبو 23
للسمعاني األنساب يف كما وهو له لقب والعارض ،٣٧٥ سنة إىل ٣٧٢ سنة من الدولة عضد بن الدولة
ذلك»، إىل احِتيج إذا امللك عىل العسكر ويعرض إليهم، ويوصلها أرزاقهم ويحفظ العسكر يعرِّف «من
األدلة (راجع ألرسته. لقبًا هذا كان أو الوزارة يتوىل أن قبل العمل هذا توىل ألنه إما بهذا ب لُقِّ أنه والظاهر

املقدمة.) يف الرأي هذا عىل
عليك. وحفظتها لك كفلتها أي الحال: هذه لك حضنت 24

املوافقة. املواتاة: 25
شدقه يَلوي بالناس الرجل استهزاء أيًضا وهو واحرتاز، احتياط غري من الكالم يف التوسع هو التشدق 26

وعليهم. بهم
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ِمران وإىل عادتك، غري عادة إىل فيها تحتاج حال وهذه الوزراء. ومحاورة الكرباء، لقاء يف
فأفاد، وتكلَّم فأجاد، َخَدم وزيٍر من ُقرِّب من وقلَّ لبستك. تشبه ال ولِبْسٍة مرانك، سوى
الحال هذه يف َزِهد وما فانتعش. َعثر من وقلَّ َعثر، إال َسكر من وقلَّ َسِكر، إالَّ فزاد وبُِسط
وشدة عاقبتها، ومكروه وصعوبتها، ِلِغلظها إال الربَّانيني والُعبَّاد األولني الحكماء من كثريٌ

ونوائبها. حوادثها بني امَلتْن خ28 وتفسُّ ورواتبها،27 فوارضها عىل الصرب
بلغت قد وأنك دوني، وخافية عني مطويَّة أنها تظن الِخلَّة29 هذه مع أنك والعجب
دوني، هو وعمن عني حاجتك انقطعْت وقد الِعنان، ثانَي املكانة وملكت القلب، واِدَع الغاية
يقدر وصولك عىل قَدر من أن وجهلَت وتوصييل، ولطفي وكالمي جاهي عن الِغنى ووقع
يُْشكر فال يُحِسن من وأن شاء، إذا بك ينزل أراد حني بك َصِعد من وأن فصولك،30 عىل

يُعذَر. حتى االقتصاد يف يجتهد
، تحتدُّ اإلنسان وطباع يغلو، الغيظ ولسان يزداد، امَلْوِجدة لهب ولعل أُطيل، فما وبعُد،
من أول أنا وال ، فَعقَّ بُرَّ َمن أول أنت ولست يتضاعف، الجميل من أسلفُت ما عىل والندم
يدي غسلت قد يأيسمنك، وفاتحة معك، كالمي وآخر وبينك، بيني فراُق وهذا 31. فنَقَّ ُجِفَي
تطلعني أن إالَّ حي، وعزٍم معِرض بقلب قربك عن وسلوت ، البارقيِّ باألُْشنان32 عهدك من
وخريه وِجده، هزله يف وترصفتما عليه، الحديث ُهْدب وتجاذبتما تحاورتما ما جميع ِطْلَع33
أو عليكما ورقيبًا معكما شاهًدا كنت كأني حتى ومكتومه، وباديه وخبيثه، وطيِّبه ورشه،
عنك، ُغُفويل قلة ْع وتوقَّ استيحايشمنك، ُعقبى فانتظر هذا تفعل لم ومتى بينكما. متوسًطا
لهًفا ريقك وتَْزَدرد أسًفا، أصبعك تأكل حيان، أبا يا حريان َحرَّان أصبحَت وقد بك وكأني

«وروايتها». 27
الظهر. واملتن: النهوض. عن والعجز الضعف التفسخ: 28

والنقائص. العيوب من فيه ما يريد الثلمة. بالكرس: والخلة «الجملة». 29
منها. خرجوا إذا فصوًال» البلد من القوم «َفَصل يقال: الوزير، عند من خروجك أي فصولك: 30

من يلقاه وما النعم من أسداه بما التحدث هنا واملراد الضفدع. صياح األصل يف وهو النقيق، من : نقَّ 31
الكفران.

يشبه ما فيها ِدقاق أغصان وله له ورق ال نبات وهو واأليدي، الثياب به تُْغَسل كانت غاسول األشنان: 32
املياه. كثرية َرْخصة وهي الُعَقد،

رسي. أبثثته أي الطاء، بكرس أمري» طلع «أطلعته يقال: 33
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أتظنَّنَّ أمرك. يف بالوثيقة واألخذ لغدك، يومك يف والنظر لنفسك، الَحْوطة من فاتك ما عىل
والغرباء الصوفية بمخالطة اكتسبتها التي ُفُسولتك36 يف وذَهابك وَغَمارتك،35 بَغَرارتك34
بك، الظن حسن عىل منك وأنام الحال، هذه مثل عىل تقدر أنك األردياء؛ األدنياء وامُلْجتَدين
هيهات! وبردك؟ حرك عن وأَتََعاَمى وَجْردك، حكِّك إىل وأطمنئُّ وِوردك، بَصَدرك والثقة

يكون. وخريًا رأيت فخريًا َفَحَلمت، َرقدَت
والئمتك، َعتْبك فيض بلغ هنا ها وإىل َمْوِجدتك، يف كالمك مقطع كان الحد هذا عىل

األول: قال وقد التقويم، يقبل ملن وتقويٌم للساهي، وإيقاٌظ للنائم، تنبيه ذلك دون ويف

ال��م��ق��وِِّم ِث��ق��اُف ال��ب��ادي األََود38 م��ن َزيْ��غ��ه ع��ن��د ال��ف��ت��ى ي��ك��ف��ي إن��م��ا37 أال

وبيضاء صفراء39 بكل سخطك أشرتي ال شكور، وخادم مطيع، سامع أنا لك: فقلت
ومثلك ويَْجَمح، يهفو وِمثيل بالتقصري، واالعرتاف الذنب التزام40 من أَنِْفر وال الدنيا، يف
وأنت ممتِثل، وأنا ُمْمتثٌَل وأنت مؤتِمر، وأنا آمٌر وأنت عبد، وأنا موًىل وأنت ويصفح، يعفو
آِمٌل. وأنا مأمول وأنت آِخر، وأنا أول وأنت أ، ُمنَشَّ وأنا ئ منشِّ وأنت صنيعٌة، وأنا مصطِنع
ما عىل أعنتني فقد النادرة، والبادرة العذراء، والجناية الِبْكر، الذنب يل تغفر لم ومتى
هذه مقابلتها يف ومعتقًدا الهفوة، لهذه ًدا مرتصِّ كنت وأنك يل، مَلِلك عىل ودللَت مني، كان

عليك. يَحُظره لك خدمًة يديك بني وُمثُويل هذا، عليك يأبى وكرُمك الجفوة،
البديهة عىل فيه الخوض أن إال ذلك، جميع رسد من به طالبتني ما أفعل وأنا هذا،
يف كله جمعتُه أذنَت فإْن التفاوض، من جرى ما بعِقب ويصُعب يُشقُّ الساعة هذه يف
واملكروه، واملحبوب والعايس،41 والطريِّ واملر، والحلو والجليل، الدقيق عىل تشتمل رسالة

الغفلة. الغرارة: 34
والبالهة. الجهل الغمارة: 35

املروءة. وقلة والخسة الضعف الفسولة: 36
بالياء. «أيما» 37

الرماح. به تُسوَّى ما والثقاف: العوج. األود: 38
الفضة. وبالبيضاء الذهب، بالصفراء يريد 39

«إكرام». 40
اليابس. العايس: 41
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ملا وأَْحَرص إرادتي، إىل وأقرب إيلَّ، أحب وهو قلَت! ما ونِعم افعل، يل: جوابك من فكان
للرساج وأَزَهر وبينك، بيني الذي للَوَسخ وأَغَسل ولك، عليك الحجة يف وأَدَخل منه، أُِريغ42
اتضح إن العذر عن وأَنَطق لك، كانت إن الحجة لِعنان وأَجذَب وعنك، عني َطِفئ الذي
فنونه واختالف أطرافه تباعد عىل الحديث وليكن هللا. عىل فتوكل عزمت وإذا بقولك،
43 غالبًا والترصيح لطيًفا، خفيًفا واللفظ بيِّنًا، ا تامٍّ واملتن متصًال، عاليًا واإلسناد مرشوًحا،
إيضاحه يف والصدَق وأثنائه، تضاعيفه يف الحقَّ وتََوخَّ يسريًا، قليًال والتعريض ًرا،44 متصدِّ
يَشينه، بما تزيينه واحذر بالَهذَر، املتصل واإللحاق باملعنى، امُلِخلَّ الحذف واتَِّق وإثباته،
وإىل حسنه، يف فزد الحسن إىل واعِمْد عنه، يُْستَغنى ال عما وتقليله يقلِّله، بما وتكثريَه
إىل أوله من وإفادتي ونثره، نظمه بُجمَعة45 إمتاعي واقِصد قبحه، من فانُْقص القبيح
ما إىل تُوِمئْ وال الذكرى. ُحسن ذلك يف ويكون وتُْرَوى، تَبَقى املثاَقفة46 هذه فلعل آخره،
تكون عما تُْفصح وال باألدب. وأَْعَلق النفس، يف وأعذب السمع، يف أحىل عنه اإلفصاح يكون
إنسان، لكل يستجيب ال تَيَّاه َصِلٌف الكالم فإن للريب، وأَنَفى للعيب، أَسَرت عنه الكناية
وإباءٌ امُلْهر، كأََرن أََرٌن47 وله مغرور، ومتعاطيه كثري، وخطره لسان، كل يصحب وال
مراًرا، ويتعرسَّ مرًة ل يَتَسهَّ وهو الربق. كَخْفق وَخْفٌق امَلِلك، كزهو وزهٌو الَحُرون، كإباء
الخداع، خفيُّ الُحئُول،48 رسيع [والعقُل] العقل، من ومادته أطواًرا. ويَِعزُّ طوًرا ويَِذلُّ
الطغيان، كثري واللسان اللسان، عىل ومجراه يَالن، السَّ شديد والوهم الوهم، عىل وطريُقه
واالستعمال الصناعي، والتأليف الطِّباعي، ْوغ49 والصَّ اللغوي، اللفظ من مركب وهو
غاية يف والِحَجا ة، بالرِّقَّ ونَْسُجه بالتمييز، وَدْريُه50 الِحَجا، من وُمْستماله االصطالحي،

وأريد. أطلب أريغ: 42
«عاليًا». 43

«متصوًرا». 44
املجموعة. الجمعة: 45

ومذاكرتهما. واألدب العلم يف املطارحة باملثاقفة يريد 46
النشاط. بالتحريك: األرن 47

التحول. الحئول: 48
«والرصع». 49

وعلمه. َدَريَانه أي دريه: 50
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الدعوى، وتتمطَّى52 الذهن، ويجول التأويل، ويتسع التباين، يقع البَْون وبهذا النشاط.51
هذا فاحذر بحجة، وليس الحجة أشبه بما ويُْعثَر الشبهة، من ويُْربَأ الربهان، إىل ويُْفَزع
املعنى تَْهَو وال املعنى، دون اللفظ تعشق وال وَقوائَفه.53 الُحكم هذا واتَِّق وروادفه، النعت
أشياء فيها يُْفتَقر صناعتهم فإن جانب. يف واإلنشاء البالغة أصحاب من وكن اللفظ. دون
عىل تنُسج وال مثالهم، عىل تجِر وال بهم، تتشبه فال منهم ولسَت غريهم، بها يُؤاَخذ
براعتهم، بُفكاهتك تقابل وال سواَدهم، ببياضك تكثِّر وال ِغمارهم، يف تدخل وال منوالهم،
حدَّك والَزم تسلم، قدرك واعرف مطاولتهم.54 بباعك تحاول وال ِرشاءَهم، بيدك تجذب وال
قول سمعَت أما يشء، عىل الغني من الفقري وال يشء، يف العتيق من الَكْوَدن55 فليس تأمن،
طال57 فإن بساخر، الجنديِّ من الكرديُّ وال بصاحب، 56 للعراقيِّ الشاميُّ ليس الناس:
للحال والرشح58 للغليل، أشَفى الرواية يف اإلشباع فإن تكرتث، فال ب تشعَّ وإن تُبَْل، فال

العادة. عىل وأجَرى باملراد، وأظفر الغاية، إىل أبلغ
وألهمك عيلَّ، قلبك هللا عطف — الشيخ أيها أقول الرحيم، الرحمن هللا بسم فكتبت:
ومرشًدا، وباسًطا، وقابًضا، وعاتبًا، عيلَّ واجًدا قلتَه ما جميع جواب يف — إيلَّ اإلحسان
إىل جانٍح وال لك، خائٍن غريَ منه، الصواب ويستبني فيه، الحق يُعَرف ما وناصًحا؛
لنعمتك منِكٍر وال والحديثة، القديمة ألياديك جاحٍد وال معك، للباطل ُمريٍغ59 وال مخالفتك،
من عيلَّ هو ليشء تارٍك وال واملتفرقة، املجتمعة فواضلك عىل غاٍط60 وال الشافية، الكافية
وِجلَّه ه ِدقَّ ز أجهِّ بل عيلَّ، هو يشء بسبب يل هو يشء عن ُمْعِرض وال يل، هو يشء أجل

الناسخ. من سقط كالًما هنا أن الظاهر 51
تتطاول. تتمطى: 52

تبعه. إذا أثره» «قاف يقال توابعه، أي قوائفه: 53

«مطاوعتهم». 54
منها. الرائع الكريم األفراس: من والعتيق والِربْذَْون. الهجني الفرس الكودن: 55

ذلك. تبع وما ومعاوية عيل أيام العداوة من والعراق الشام بني وقع ما إىل الجملة بهذه يشري 56
الكالم. أي طال: 57

«والرسج». 58
املريد. املريغ: 59

بتشديدها. عليه كغطى الطاء: بتخفيف اليشء عىل غطى 60
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أسمع لم كأني وإزاره، بردائه تلحظه حتى عليك وأجلوه وغباره، ِبِسدِّه61 تراه حتى إليك
األول: قول

ال��م��ف��ِض��ِل» ل��ن��ف��س َم��ب��ع��ث��ٌة «وال��ش��ك��ر ال��م��ن��ِع��ِم» ل��ن��ف��س َم��ْخ��بَ��ث��ٌة «وال��ك��ف��ر62

وأََلذُّ إيلَّ، وهبتَها أنت نعمة حسَّ وأجد يل، ماقٌت وأنت وأرقد عيلَّ، واجًدا أدعك أأنا
نفيس، وحشو عيني، وتُجاَه رقبتي، طوق وهي أياديك أأنىس حالوته؟! أذقتني أنت عيًشا
معهود وغري القياس، من بعيد هذا هيهات! روحي؟! ومادة حياتي، وزاد ِحلمي، وراحُة
قد أنفسهم، إكرام عىل وحرٌص أعراضهم، بصون اهتمام لهم الذين الناس، أحرار بني
األبواب، أرشف الحكمة من وشَدْوا64 املروءة، بحبائل وَعِلقوا الفتوة، بفوائح َعِبقوا63
بعد نََطف عن وانحازوا رشف، بعد رشًفا وحازوا َحرم،65 أعز إىل األدب من واْعتََزْوا
صادقة. بتجربة زهراتها عن أنفسهم وَعَزفوا67 بصرية، بعني الدنيا إىل ونظروا نََطف،66
أدام — الوزير مع فيه كنُت مما شيئًا أن كيقني ال ظنٍّا طننت أنني به أبدؤك ما فأول
وحسبت له، سماُعك سمَعك يَْقَرع مما هو وال يهمك، مما ليس — أعداءه وَقَصم أيامه، هللا
ربما وأنك فيه، عيلَّ وَزَريْت به، صتني وتنقَّ عليه، َرذَْلتني منه بيشء بدأُت إن أنني أيًضا
وطويَت ِجرَّتك،68 عىل كظمت هالَّ فيه؟ لك ص أرخِّ ولم عنه أسألك لم بما بدأَت لَم قلت:
أمور يف والناظرين والرؤساء، وخادمه الصاحب بني يدور مما عيلَّ وما جنبَيْك، بني ما

قولهم: ومنه ونحوه، اعرتاض من الكالم حول يثور عما بالغبار وكنى الكالم. من الصحيح : دُّ السِّ 61
عليه.» غبار ال «كالم

وصدره: العبيس، لعنرتة بيت عجز الشطر هذا 62

نعمتي شاكر غري عمًرا نُبِّئْت

بفرائح». «عتقوا 63
باملعجمة. «شذوا» األصل ويف جمعه. أو ساقه كأنه أخذه إذا شيئًا» العلم من «شدا يقال أخذوا، شدوا: 64

«خدم». 65
والفساد. العيب بالتحريك: النطف 66

فيه. وزهد عنه أعرض اليشء: عن وعزف «عرفوا». 67
صاحبه. يفشيه املختَزن الحديث بها شبه معروفة، البعري وجرة «جريك». 68
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أقرب عليها يقف ال وعيوٌب أرسار ولهم والخاصة، العامة ألحوال واملتصفحني ْهماء،69 الدَّ
قد أنك تقديري يف فكان عنه، تسألني فَلم أيًضا وأنت عليهم. الناس وأعز إليهم، الناس
بها للعلم ليس التي الخدمة عىل أمري حملَت قد وأنك وقت، دون وقت يف وصويل عرفَت

فائتة. عنها اإلعراض يف وال فائدة،
كله ذلك أهدي فإني بظني، وتََلبَّس70 حسابي يف كان ما غري عىل األمر جرى وإذ
ذلك بعد أبرص أنت ثم املكان، هذا يف وَخثَارته ورقته ومرارته، وحالوته وَسمانته، بَغثَاثته
صعبًا أمًرا هذا أرى ما ووهللا وإشاعته. وسرته71 وإضاعته، وحفظه وإفشائه، كتمانه يف
بأشياء يمر ذلك كان وإْن مرضاتك! أكسبني إذا ًة شاقَّ ُكْلفًة وال مرادك، إىل وصل إذا
أجله من ويُنَْزع املحقون، الدم به يَِشيط72 ما منها غريبٍة، ية متعصِّ ومختلفٍة، كثريٍة
األكرب. العذاب دون األدنى بالعذاب فيه يُْقنَع وال ْلب، الصَّ معه ويُْستصَغر العزيز، الرُّوح
ويدل الرشاد، إىل ويدعو النفس، ويُفكِّه السن، يُضِحك مما ذلك غري أيًضا فيها كان وإن
العقل، ويَْلَقح الهمة، ف ويرشِّ الحكمة، وينُرش الذِّمام، ويَْعِقد الُحْرَمة، ويؤكد النصح، عىل
السوق يف العلم أهل بضاعة ق ويُنَفِّ والربكة، اليُمن باب ويفتح واألدب، الفهم يف ويزيد
ويكون ف، املرتشِّ الطني ويُندِّي ف، املتغضِّ 73 نَّ الشَّ ويَبُلُّ الناعسة، العيون ويوقظ الكاسدة،
مطلوبة، والرفاهية محبوبة، العاجلة هذا فإن العيش، وطلب الحال حسن عىل قويٍّا سببًا
ومن نَِرضة. وعذبٌة َخِرضة، حلوٌة والدنيا مخطوبة، وقوٍة حوٍل بكل الوزراء عند واملكانة
طال رجاؤه ه أََرسَ ومن ورواحه، غدوُّه تواَىل إلحاحه اشتد ومن عملُه، َشقَّ أملُه 74 َشفَّ

ونقُصه. عجُزه ظهر وحرُصه طمُعه التهب ومن بالؤه، وَعُظم عناؤه
الجملة: ويف

أح��ِد إل��ى م��ح��ت��اًج��ا يُ��ْم��ِس ل��م م��تَّ��ِه��ًم��ا ل��ل��ه ي��ك��ن ل��م م��ن

الناس. جماعة والدهماء: «الذبهما». 69
«ولكبس». 70

عته». وأشكر «ونرشه 71
هدًرا. يذهب يشيط: 72

اليبوسة. من ن املتغضِّ املتكرس أي ف: واملتغضِّ الَخَلق. الِقربة باملعجمة: والشن املهملة. بالسني «السن» 73
مناله. وبُعد لعلوه وأضناه األمل أسقمه بمعنى يُفَرس أن ويجوز زاد، أمله: شف 74
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ويذلِّل لئامهم، عن فضًال الناس كرام عن ويُغني الدهر، عىل يعني فتى من بدَّ وال
إىل محتاجة أنها إال محمودٌة والُعزلة اليأس. مر ويُحِيل األمل، راحلة ويُِجمُّ الصرب، َقعود
أنها إال حسنة النفس وصيانة البُْلغة، إىل فقريٌة ولكنها َفِكهٌة َمزَّة75 والقناعة الكفاية،
غريُ السلطان خدمة وترُك تَُمدُّها، وفاشيٌة77 تُِجدُّها،76 أداٌة لها تكن لم إن محرجة ُكْلفة
صعب، الدنيا دار عن وِفطاٍم شديدة، اآلخرة يف ورغبٍة متني، بِديٍن إال يُستطاع وال املمكن

يََلغ. والحامض بالحلو ولساٍن
لقمة، من أَْسَوغ لقمٌة سيف: يَُسلَّ ولم َحيْف، يقع لم ثالٌث لوال اك:78 مَّ السَّ ابن قال
فيه وال القوة، هذه له أحد كل وليس سلك.» من «أنعم وِسْلك79 وجه، من أصبح ووجه
وحاجٌة طالبة، عادٌة وله منتثرة، وطينته متهافتة، وِبنْيَته بََرش، واإلنسان امُلنَّة،80 هذه
ريح، ألول يهفو ضعيف، ورأي طفيف،81 وعقٌل َطموح، وعنٌي َجموح، ونفٌس هاتكة،
العقل، سوارق83 من وَسِلم السوء، ُقَرناء من تخلص إذا هذا بارق، ألول ويَْستِخيل82
ناصحه، من وقبوٌل لهوائجه،85 وَقْمٌع لشهواته، وَقْهٌر84 نفسه، عىل سلطان له وكان
عند ما طلب يف واستبصاٌر بسعادته، وائتماٌم حظه، َمَعاِن86 يف ءٌ وتبوُّ سعيه، يف وتهيٌُّؤ

الطعم. اللذيذة الخمرة واملزَّة: «مرة». 75
تجددها. أي تجدها: 76

«غاشية». األصل ويف املال. من انترش ما الفاشية: 77
الواعظ الزاهد الكويف صبح بن محمد العباس أبو هو السماك وابن تحريف. وهو السمائل»، «ابن 78

ثالث سنة وتُويفِّ الرشيد، هارون زمن بغداد من وقدم عنهم، وأخذ األول الصدر من جماعة لقي املشهور،
بالكوفة. ومائة وثمانني

الخيوط. من ألنه الثوب، عن به وكنى الخيط، السلك: 79
القوة. امليم: بضم واملنة «املقة». 80

والقليل. الناقص الطفيف: 81
بارق. أول عند املطر يخال أي بارق: ألول ويستخيل تصحيف. وهو بالحاء، «ويستحيل» األصل: يف 82

يف والذي ترسقه. كأنها املوجود غري حكم يف وتجعله به تذهب التي الشهوات العقل: بسوارق يريد 83

تصحيف. وهو «رسادق»، األصل
«وفهم». 84

واملطامع. النزعات من به يهيج ِلَما أي لهوائجه: 85
واملنزل. امَلبَاءة املعان: 86
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أو معدوٌم قلُت ولو وصعب، قليٌل هذا املرِشد، لعقله امُلِضلِّ هواه من واستنصاٌف ربه،
قويل. يردُّ حسوًدا وال يعوقني، عائًقا خفُت َلَما الفاسد والدهر العسري الزمن هذا يف محال
وقال تختلف. وأعماٍل تعرتف، وقلوٍب تَِصف، ألُسٍن عىل املستعان هللا اك: مَّ السَّ ابن قال
نائًال: منه يقبل ولم عمًال له يَِيل ال ورآه الحارث، بن الرحمن عبد بن بكر ألبي معاوية

عنا. تَْرتَِدع أن ا وإمَّ معنا، تَرَضع أن ا فإمَّ الدنيا هي أخي، ابن يا
الدنيا ترك من خريكم ليس السلف: بعض قال قد املتكلِّفني: بعض قال وربما
مقبول كالم وهذا وهذه. هذه من أخذ من خريكم ولكنَّ للدنيا، اآلخرة ترك من وال لآلخرة،
غًدا، تموت كأنك آلخرتك اعمل املتقدمني: من آخر قال وربما الباطن. موقوف الظاهر
هو أين ق، محقَّ معنًى إىل يرجع ال ق، منمَّ كالٌم أيًضا وهذا أبًدا. تعيش كأنك لدنياك واعمل
بَُعد متى واملغرب، كاملرشق واآلخرة الدنيا قال: حني — السالم عليه — املسيح قول من
من هو وأين اآلخر؟ من بُعد أحدهما من قرب ومتى اآلخر، من َقُرب أحدهما من أحدكم
أسخطَت ومتى األخرى، أسخطَت إحداهما أرضيَت متى تان َرضَّ واآلخرة الدنيا اآلخر: قول

األخرى؟ أرضيَت إحداهما
شهواته بني يجمع أن يستطيع ال الَحْول، ضعيف الحجم، صغري اإلنسان ألن وهذا
فرائضه، بأداء ربه عند املنزلة طلب يف السعي وبني إرادته وإدراِك بدنه حظوظ وأخِذ
لهذه تارة نعمل وقال: وجُهه َصُفق فإن ونهيه. أمره حدود عىل والثبات بوظائفه، والقيام
تَخنَّث87 ومن هذه، من وال هذه من هو ال الذي املذبذب فهذا الدار، لتلك وتارة الدار

نرى. كما وهذا ا، أمٍّ وال أبًا يكون وال امرأة، وال رجًال يكن لم وتََليَّث
التقوى، من ِعياذٌ لصاحبه يكن لم إذا خاصة الفقر! من باهلل ونعوذ فنقول: ونرجع

املرارة. عىل اصطباٌر وال األنَفة، من ِدعامٌة88 وال الصرب، من عماٌد وال
ويصلحون أنفسهم يصلحون89 الذين يَّانني الدَّ من الخايل الدهر بهذا بُلِينا وقد
عون ويوسِّ أحوالهم، يف يتَّسعون كانوا الذين الكرام من الخاوي صالحهم، بفضل غريهم
عىل يحرصون90 الدنيا، يف ل املعجَّ الشكر بذخائر يهتمون وكانوا َسَعتهم، من غريهم عىل

والليوث. باملخنثني تشبًها والتشدد اللنَي والتليث بالتخنث ويريد تصحيف. وهو «تحثث»، األصل: يف 87

العماد. والدعامة: «دماثة». 88
الناسخ. من زيادة «ال» وقوله يصلحون»، «ال 89

«يخوضون». 90
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عند األَْريَِحيَّة وتَمِلكهم للدعاء، ويهتزون بالثناء، ويتلذَّذون األخرى، يف ل املؤجَّ األجر ودائع
والصنيع الباقي، الثناء لعشقهم وذلك واالبتهاج، معها الِهزَّة وتعرتيهم املحتاج، مسألة
النقص، يف والزيادة اإليثار، يف والحظ البذل، يف والربح الغرامة، يف الغنيمة ويَرْون الواقي،

العطاء. وبالنقص هللا، من املنتَظر الخَلف بالزيادة أعني
قال: الذي الشاعر جهل من أعجب أنا قال: حني العميد ابن يعيبون الناس ورأيت

ل��ك ف��ال��م��ال أن��ف��ق��تَ��ه ف��إذا أم��س��ك��تَ��ه إذا ل��ل��م��ال أن��ت

كسبه ترك يف ليس ألنه املال، يُْكتََسب أن ينبغي ال كان صحيًحا هذا كان ولو قال:
ال الجاهل وصواُب وتحصيله، وعقله بحكمته لقولهم91 هذا باإلنفاق. إخراجه من أكثُر
أفضلوا،92 ملكوا وإذا عدلوا، َولُوا إذا وكانوا نعم، العاقل. خطأ يُْستَْقبح كما يُْستَْحسن،
نالوا94 وإذا صربوا، عالوا93 وإذا أطابوا، جادوا وإذا أجابوا، ُسِئلوا وإذا أجزلوا، أعَطْوا وإذا
وإىل ميمونة، نقائب إىل يرجعون وكانوا ْوا. تَأَسَّ امتُِحنوا وإذا واَسْوا، أنفقوا وإذا شكروا،
طاهرة، أرسار هللا مع لهم وكان ثخينة.96 وأماناٍت قوية، ديانات وإىل مأمونة، رضائب95
وكانت فاشية. وَمْعَدَلٌة واسعة، ورحمٌة جميلة، معاملٌة هللا عباد ومع مقبولة، وعالنيٌة
شيمتهم وكانت والتَّكِرمة، الضيافة عىل جارية وعادتهم والحكمة، العلم يف تجارتهم
وكانوا والعاقبة. األوىل يف والكرامة النجاة األحوال هذه من وربحهم97 واملغفرة، الصفح
البضائع وادِّخار الصنائع، اتخاذ يف وتنافسوا الرش، عن وتناَهْوا بالخري، تواَصْوا تالَقْوا إذا
وقد الدين وأصبح أهله. وتاه98 كله هذا فذهب األجر)، وبضائع الشكر صنائع (أعني
منكًرا، واملعروف معروًفا، املنكر وصار مغروُسه. واْقتُِلع مأنوُسه، وأُوِحش لبوُسه، أُخِلق

إلخ. … والعقل الحكمة من به يصفونه ملا السابق، كالمه يف العميد البن الناس عيب أي لقولهم: هذا 91

أنعموا. أفضلوا: 92
أوله. بفتح العيلة من افتقروا، وعالوا: «اعتزلوا». األصل: يف 93

«قالوا». 94
رضيبة. الواحدة والسجايا، الطبائع الرضائب: 95

ضعيفه. أي الدين، رقيق هو ذلك: عكس يف يقال كما قوية، ثخينة: 96
«وزكحم». 97

«وباه». األصل ويف هلكوا. أهله: تاه 98

35



واملؤانسة اإلمتاع

خفيف فالٌن يقال: أن عىل األمر وحصل وضائره. وفاسِده وخاثره، َكِدره إىل يشء كل وعاد
قوي الَكيْس، ظاهر الشمائل، حلو الجملة، ظريف وفالن الوجه، حَسن وفالن الروح،
بَذُوٌل لألموال، مدبِّر100 االستخراج، يف جيٌد النَّْرد، يف اللعب حَسن ْطَرنْج، الشِّ يف الدَّْست99
مما ذلك غري إىل قرياط، عن يتغافل وال َداِنق، عن يُْغِيض ال باالستقصاء، معروٌف للُجْهد،

تسطريه. من والكاتب تكثريه، من العاِلم يأنَف
وحب الدين وقلة والجهل والخساسة والتَّْجِديف،101 الظلم عن كنايات كلها وهذه
هللا خلفاء يكونوا أن اجتهدوا الذين القوم عن وصفه قدمنا مما يشءٌ فيها وليس الفساد،

واملعروف. والعدل واالصطناع والرحمة والرقة بالرأفة هللا عباد عىل
رسمَت ما عني إىل الشاملة، العامة والبلية الالذعة، الطويلة كيَّة الشَّ هذه عن وأرجُع
بكرمك والئذًا إيلَّ، الخري وَسْوق عني، األذى رصف يف باهلل عائذًا إعادته، وكلَّفتني ِذكَره، يل
الجماعة، هذه من لغريك الخدمة مئونة به وكَفيْتَِني الساعة، إىل به ِرْشتَني102 الذي
إذا عني والتجاوز بالصفح الناس أوىل وأنت بأعجازها. ُدور والصُّ بخواتيمها، واألعمال
واالعتصام مودتك، يف الحق من عيلَّ ويجب ِذمامك، من بي يتعلق ما كل يف براءتي عرفت

لبَنِك. من واالْرتِغاء104 ُعْشبك، من واالنِْتجاع103 بحبلك،

عيلَّ. والدست يل، الدست تقول: الشطرنج، يف الغلب فيه يكون ما أيًضا وهو الحيلة، الدست: 99
«مثري». 100

والتخويف. األصل: ويف هللا. بنعمة الكفر التجديف: 101
للطائر. بالريش املعروف من له بذله ما شبه ريًشا، له جعل يريشه: راشه 102

املعروف. طلب االنتجاع: 103
واحتساؤها. اللبن رغوة أخذ واالرتغاء: تصحيف. وهو بالقاف، «االرتقاء» األصل: يف 104
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وشدَّ نرصه، هللا أعز الوزير مجلس إىل ليلة أول — حياتك هللا أطال — الشيخ أيها وصلُت
ُخِلق منذ اعرتاه ما الذي وجهه يل وبسط بالجلوس، فأمرني أَْزَره! والتوفيق بالعصمة
وال الغضب يف وال الِجدِّ، يف وال الَهْزل يف ال كان منذ تبدَّل ما الذي كالمه ولطَّف العبوس،

الرضا. يف
فذكر الوفاء، أبا شيخنا مراٍت عنك سألُت قد األنيق: ولفظه الذَِّليق،1 بلسانه قال ثم
أنْبَه ليشء أعرِّضك ولعيل ذلك، عن بك أَْربَأ وأنا جهته، من الِبيَماِرْستان ألمر ُمراٍع أنك
منك وألتعرَّف2 والتأنيس، للمحادثة حضورك إىل نفيس تاقت فقد ولذلك وأَجَدى، هذا من
لكني الوقت، هذا يف لك أحصيها ال الزمان َمرِّ عىل نفيس يف تََردَّد مختلفة كثريًة أشياء
باسرتسال كلِّه ذلك عن فأجبني ويَعِرض، يَْسنح ما قدر عىل املجلس بعد املجلس يف أَنْثُرها
4… البغداديِّني3 تفنُّن عنك ودَْع علمك. وحارض خاطرك، وَجمِّ فيك، بملء بال، وسكون
تأطُّر تتأطَّر6 وال الضعفاء، جبن تَْجبُن وال ذهنك. وِربْح5 رأيك، وزائد لفظك، عفو مع

البليغ. الحاد الذليق: اللسان 1
تفرق». «وال 2

فن. إىل فن من فيه وخروجهم الكالم يف استطرادهم البغداديني: بتفنن يريد 3
قراءتها. تمكن ال باألصل مطموسة كلمة هنا 4

فضلته. أي ذهنك: ربح 5

عنه. يُسأل ما جواب يف وتردده الغبي وقوف به شبه والتثنِّي، التحبُّس التأطر: 6



واملؤانسة اإلمتاع

إذا إال حكمت، إذا وافِصل أَْسندت، إذا واْصُدْق وصفت، إذا وباِلغ قلت، إذا واجِزم األغبياء،
األول: قال ما أَْحسَن وما تَهاِديًا.7 أو ًفا توقُّ يوجب ما لك عرض

وإن��ص��اُف ع��دٌل ش��ي��م��تُ��ه ح��ك��م��ه ف��ي ال��ظِّ��نَّ��ُة تَ��ْق��َدح ال
��اُف َوقَّ ال��ش��كِّ اع��ت��راِض وف��ي ش��ب��ه��ٌة تَ��ْل��ق��ه ل��م إذا يَ��م��ض��ي

األول: قال وقد

أَرتَ��ِب8 ل��م ت��ب��يَّ��ن��ُت م��ا إذا ام��رٌؤ وإن��ي ال��ب��الءَ أُب��ال��ي

صدقك عىل عنه أسألك عما جوابك يف منك أسمعه مما سأستدل أني بصرية عىل وكن
وِقراِفه.9 تحريفك وعىل وخالِفه،

فإني مني، يُراد ما عىل نارصي يكون إليه أَُجاب أن أريد يشء كلُّ قبُل: فقلُت
طمعُت وقد الكساد، وِخْفُت به أطاَلب عما إفصاحي قلَّ نََكْلُت وإن نََكْلُت، ُمِنْعتُه إن
قل روحه: هللا حرس فقال املسألة. عىل ِخنَْرصي عقدُت وقد بالخيبة، وانقلبُت بالنََّفاق،10
غرضنا وإصابة منك، إرادتنا لبلوغ ضامنًا دمَت ما إليه ُمجاب فأنت لك، بدا ما هللا عافاك

بك.
الكناية مزاحمة من أتخلص حتى املواَجهة، وتاء املخاَطبة كاف يف يل يُْؤذَن قلت:
وال ُمحاَوبة13 وال تَحاٍش وال تَقيَّة12 غري من القول َجَدد11 وأركب التعريض، ومضايقة

انِْحياش.14

تمايل. يف الرفيق امليش التهادي: 7
تحريف. وهو «أرتئب»، األصل: يف 8

خالطه. إذا واقرتفه، الذنب قارف يقال: ارتكابه، أي قرافه: 9

الكساد. ضد النفاق 10
فيه عوج ال الذي القول به شبه أََكمة، وال جبل وال فيه وَْعث ال األرض من استوى ما بالتحريك: الجدد 11

التواء. وال
«بقية». 12

مواربة. لعله: 13
االنقباض. االنحياش: 14
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املواجهة؟ وتاء املخاطبة كاف يف وما غريك، وكذلك فيه، املأذون وأنت ذلك، لك قال:
بالتاء يَُواَجه — خلقه جميع عىل وقدرته ُمْلكه، وبَْسطِة شأنه، علوِّ عىل — تعاىل هللا إن
هللا لكان وتمجيد وتقديس ورتبة وَقْدر وَجاللٌة ِرْفعٌة بالهاء الكناية يف كان ولو والكاف،
ريضهللا وأصحابُه السالم عليهم قبله واألنبياء ملسو هيلع هللا ىلص رسولُه وكذلك فيه، ًما ومقدَّ بذلك أحقَّ
للخليفة: يقال كان فقد الخلفاء وهكذا عليهم، هللا رحمة بإحسان لهم والتابعون عنهم
حسيب منه أَِنف وما أحد، هذا عاب وما هللا، أصلحك عمُر ويا هللا، أعزَّك املؤمنني أمري يا
وشبهه، هذا عن يرغبون قوٍم من ألعجب وإني رشيف. وال 15 كبريٌ أباه وال نسيب، وال
لعجزهم ذلك أن وأظنُّ ِزرايًة، أو َحطٍّا أو نقيصًة أو َضَعًة ذلك يف أن ويحسبون16
أنفسهم، يف الغضاضة من يجدونه وما وُضئُولتهم وقلتهم وانخزالهم18 وُفُسولتهم17
َلف، الصَّ بهذا ينتفي النقص وذلك النقص، ذلك عنهم يمحوان والتجربُّ التكلُّف هذا وأن
والكربياء. الزَّْهو َمقابح ومن الُخيَالء شوائب من تصفو حتى الرياسة تكون ال هيهات!
يف الناس أحوال حُت وتصفَّ الكرباء، وخدمت العلماء، خالطُت قد الوزير، أيها فقلت:
الحسنة يَاقة السِّ هذه عىل أحد من املعنى هذا سمعُت فما وأخالقهم، وأعمالهم أقوالهم
َمن عىل أحد تَعاَظم «ما الصالح: السلف بعض قال وقد املبني، والبالغ الشافية والحجة
الدنيا يف البصرية أهل وسجية النفس، دواء والتصاغر فوقه.» مَلن تَصاَغر ما بقدر إال دونه
ملوعظته، إصاخته وحسن رقته، من عِجب وقد للرشيد اك19 مَّ السَّ ابن قال ولذلك والدين،
أرشُف رشفك يف َلتواضُعك املؤمنني، أمري «يا وجنته: عىل دمعته ورسعة لقوله، قبوله وبليغ
وسالًما.» برًدا وجعلتْها النار من أوديًة أطفأْت قد هذه دمعتك أن أظن وإني رشفك، من
من كان إذا سيَّما شهي، [فإنه الحديث إىل ورَجْعنا فيه، مفرتٌَق باب هذا قال:20
عذب، ولفٍظ متقاومة، وحروف ناغمة، نغمٍة يف بالصواب ُخِدم قد العقل]، خطرات21

«كثري». 15
«يخشون». 16

والضعف. الخسة الفسولة: 17
املعايل. طلب عن وتخلفهم انقطاعهم أي انخزالهم: 18

املقدمة]. يف ٧٨ رقم [حاشية السماك بابن التعريف انظر 19
الوزير. أي قال: 20

العقل.» طريان من كان إذا سيَّما «خاصة األصل عبارة 21
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الجايف، التكلف من وتباعٍد جع، والسَّ بالنثر ووفاء والقطع، بالوصل ومعرفة سهل، ومأخٍذ
يقول: حيث ة22 الرُّمَّ ذا هللا قاتل الخايف، التلطف يف وتقارٍب

نَ��ْزُر وال 23 ه��راءٌ ال ال��ح��واش��ي رخ��ي��م وم��ن��ط��ٌق ال��ح��ري��ر م��ث��ل بَ��َش��ٌر ل��ه��ا

ُردَّ وبالعراق املعلم، تلقني سوء من ذلك وكان بالذال، هذا24 الصبا أيام أنشد وكنُت
قوله: يف وتغزَّل أيًضا 25 الَقطاميُّ أجاد وقد بالزاي. هو وقيل: عيلَّ

ال��ص��ادي ال��ُغ��لَّ��ة ذي م��ن ال��م��اء م��واق��َع ب��ه يُ��ِص��ب��ن ق��ول م��ن ي��ن��ب��ذن 26 ف��ُه��نَّ

يَُملُّ إنَّما قال: الحديث؟ أتََملُّ له: قيل حني صفوان بن خالد قال ولهذا قلُت:
فقال: والنساء. الصبيان به يُوَلع ولهذا العقل، بمعونة الحس معشوق والحديث العتيق.27
ولهم بالفعل، وعقٌل بالقوة عقٌل هنا ها قلُت: لهم؟ عقل وال العقل من لهؤالء معونة وأي
برز فإذا ُمْزِمع،28 والفعل القوة بني متوسط عقٌل هنا وها بالقوة، العقل وهو أحدهما
فيه ُوِضع30 ما الحديث إىل الحاجة ولفرط األفق. بلغ العقل استمر29 إذا ثم بالفعل، فهو
مثل وتحقيق، تحصيل إىل يئول وال ويُضِحك، يُعِجب بما وُوِصل بامُلحال، وُخِلط الباطل،

عن ومائة عرشة سبع سنة تُويفِّ األمويني، الشعراء فحول أحد نهيس، بن عقبة بن غيالن هو الرمة ذو 22

سنة. أربعني
القليل. والنزر: الكثري، املنطق والهراء: ناعمها، الحوايش: رخيم 23

«نزر». السابق البيت يف قوله أي هذا: 24

وكان ، ُمقلٌّ إسالمي شاعر وهو بكر، بن جشم بني من التغلبي شبيم بن عمري عىل غلب لقب القطامي 25
نرصانيٍّا.
«فهل». 26

القديم. العتيق: 27
للظهور. واالستعداد التهيؤ ملعنى هنا اإلزماع استعار 28

القوة. وهي الراء، وتشديد امليم بكرس املرة من واستحكم، قوي أي استمر: 29
املؤلف. كالم يف االستعمال شائع تعبري وهو زائدة، هنا «ما» ف وضع، أي وضع: ما 30
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اللََّهج32 شديد والحس الخرافات. رضوب من جنسه يف دخل ما وكل أفسان»31 «هزار
ولهذا الطََّرافة، من نصيب وله بالكون، العهد قريب ألنه والحديث، وامُلْحَدث بالحادث
اْصُقلوها أراد كأنه ثُور»، الدُّ رسيعة فإنها النفوس هذه «حادثوا السلف:33 بعض قال
أي َصِدئت، أي — َدثَرت إذا فإنها الخري، لودائع قابلًة وأعيدوها عنها، الصدأ واجلُوا
بالحادث، منوٌط كله والتعجب بها. يُنتَفع لم — الشعار فوق الذي ثار الدِّ ومنه تغطَّت،
بالزمان يقُدم ما ومثال بالدهر، وإما بالزمان إما َقُدم ما لكل فهما واإلجالل التعظيم وأما
ا جدٍّ العهد وسيمتد بمبادئها، العهد بَُعد التي الجواهر من شابههما وما والياقوت الذهب
املزدهرة وأجرامه الَفَلك فأما والطبيعة. والنفس فكالعقل بالدهر قُدم ما وأما نهاياتها، إىل
فيما وأحدثت إلهية، صورًة الدهر من أخذْت فقد الخفية، ومناطقه العجيبة، املعانقة يف

زمانية. صورًة منها سلف
يقال العتيق أن الجواب من فكان والَخَلق. العتيق نعت به34 يتصل أن بقي فقال:
العرب قول يف موجوٌد وهذا والعظمة، والُحسن الكرم إىل به يشار فأحدهما وجهني: عىل
فهو عتيق» «عبد قولهم فأما مجهول. الزمان من ِقَدم إىل به يشار واآلَخر العتيق»، «البيت
«وجه وكذلك كريم، فهو العبودية عن وارتفع بالعتق أُْكِرم ألنه األول، املعنى يف داخل

عتيق». «فرس وكذلك والقبح، الدَّمامة من الطبيعة أعتقتْه ألنه عتيق»
مادته أن إىل به يشار أحدهما معنيني: ن مضمَّ فهو َخَلق» يشء «هذا قولهم وأما
أعني — مرة لكاتبه قال عباد ابن وكان قريبة. زمانه نهاية أن واآلَخر بالية،35

االسم هذا معنى النديم ابن نقل الخرافات يف كتاب أفسان وهزار تحريف. وهو «حسبان»، األصل: يف 31

ذكر فقد املعروف، وليلة» ليلة «ألف لكتاب أصل أنه تأليفه يف السبب من ذكره مما ويستفاد خرافة. ألف
ممن امللوك أوالد من بجارية فتزوج الغد، من قتلها ليلة معها وبات امرأة تزوج إذا كان امللوك بعض أن
الليل انقضاء عند الحديث وتصل تحدثه ابتدأت معه حصلت فلما «شهرزاد»، لها يقال ودراية عقل لهن
… ليلة ألف عليها أتى أن إىل الحديث تمام عن الثانية الليلة يف ويسألها استبقائها، عىل امللك يحمل بما

إلخ.
«الكمهج». 32

الحسن. عن الحديث هذا يُْرَوى 33
فيه. الكالم سبق الذي بالحديث أي به: 34

وقلب. تحريف وفيه «سايلة»، 35
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كان لو أي بقديم»، ليس ولكن عتيق العاَلم «نََعم، جرى: يشء يف — حسولة36 ابن
تعاىل هللا وصفوا االعتقاد هذا أجل ومن أول، له كان عتيًقا كان وملَّا له، أول ال لكان قديًما
فقالوا: اإلطالق هذا عن البَُرصاء العلماء سألُت وقد اإلطالق. هذا واستحسنوا قديم، بأنه
والتابعني. الصحابة حديث يف وال ملسو هيلع هللا ىلص نبيه كالم وال وجلَّ عزَّ هللا كتاب يف هذا وجدنا ما
فقال: له؟ أول ال ما القديم معنى أن العرب تعرف هل اإلمام: ريايف السِّ سعيد أبا37 وسألت
قديم» يشء «هذا يقولون أنهم إال منهم، هذا وهمنا إىل سبق وال عنهم عندنا صح ما هذا

املبدأ. مجهول زماٍن يف وْهمهم حون38 ويرسِّ قديم» و«بنيان
وامُلْحَدث الحادث بني الفرق ما عنه، البحث يجب يشء كالمك يف مر قد فقال:
تعلٍُّق مع يُْلَحظ]39 ما [وامُلْحَدث نفُسه، يُْلَحظ ما الحادث أن الجواب من فكان والحديث؟

منه. كان ومن بالزمان تعلٍُّق مع بينهما كاملتوسط والحديث محدثًا، عنه كان بالذي
مضارٌع هو40 ملا فكأنه األول فأما والِحْدثان، الَحَدثاُن وهو آخر يشء هنا وها
َوِيل ما ِحْدثان يف وكذا كذا «كان يقال: ألنه فقط، للزمان اسم فكأنه الِحْدثان وأما للحادث،
والحوادث والحادثات واألحداث الحدث أمر41 يدور هذا وعىل زمانه، أول يف أي األمري»،

واحد. وَسبْك واحد وواٍد42 واحد ديوان من كله ُملوٍك»، ِحْدُث و«فالن

القاسم أبا يسميه ومرة حسولة، بن القاسم أبا األدباء: معجم يف اسمه جاء وقد حسول». «ابن األصل: يف 36

املراد. هو أنه فالظاهر عباد، بن الصاحب عىل األوراق يعرض كان أنه املواضع بعض يف وذكر الحسويل،
النحوي السريايف، املرزبان بن هللا عبد بن الحسن هو السريايف سعيد وأبو تحريف. وهو «أنا»، األصل: يف 37

وستني ثمان سنة وتُويفِّ البرصيني، بنحو الناس أعلم من وكان بها، القضاء وتوىل بغداد سكن املعروف،
وثالثمائة.

بالشني. «ويرشحون» 38
يقتضيها. والسياق األصل من ساقطة العبارة هذه 39

هو. ملا موضوع أي هو: ملا 40

الكالم واستقامة «نونًا». األصل يف ُكِتبت راءها أن كما «الحدث»، قوله بعد األصل يف الكلمة هذه وردت 41

أثبتنا. ما تقتيض
له. معنى وال «وهو»، األصل: يف 42
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تابع َحُدث أن جهة من إال بينهما فرق ال قلُت: وَحَدث؟ َحُدث بني الفرق ما قال:
له: قيل فكأنه هذا، يا حدِّث إلنسان: قيل فإذا حُدث. وما قُدم43 ما أخذه يقال: ألنه لقُدم،

قبل. من له تقدُّم ال الحال، يف به يكون بالزمان شيئًا ِصْل
يف الحجم لطيفة رسالة زيد»44 «أبو صنَّف ما الحديث ولفوائد فقلُت: رجعُت ثم
والتجربة والحكمة العلم من يُقتبَس ما أصناف تجمع امَلْخَرب، يف الفوائد رشيفة املنظر،
احملها فقال: حارضة. وهي بها، وأفاد واستقصاها أحصاها وقد واألحاديث، األخبار يف

والطاعة. السمع قلُت: الِغثاث. أصحابنا عادة عىل بها البخل إىل تَِمْل وال واكتبها،
يشء كل من الوطر قضيُت قد جلسائه: لبعض قال مروان بن امللك عبد أن رويُت ثم

الُعْفر.46 التِّالل45 عىل الزُّْهر الليايل يف اإلخوان محادثة من إال
[املحادثة]47 ألشرتي إني وهللا قال: العزيز، عبد بن عمر قال ما هذا من وأحسن
فقيل: املسلمني. مال بيت من دينار بألف مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا48 ُعبيد من
بكم؟ يُذَْهب أين فقال: وتنزُّهك؟! ظك تحفُّ وشدة تحرِّيك مع هذا أتقول املؤمنني، أمري يا
يف إن دنانري! وألوف بألوف املسلمني مال بيت عىل وهدايته ونصحه برأيه ألعود إني وهللا

لألدب. وتنقيًحا للهمِّ، وترسيًحا للقلب، وترويًحا للعقول، تلقيًحا املحادثة
كلَّه. هذا فيه49 إن الوصف، هذا يف اإلمام هذا صدق قال:

والحديثة. القديمة واألفكار الهموم أخذته أي حُدث: وما قُدم ما أخذه 43
له يقال وكان األدباء، الفالسفة املتكلمني من كان البلخي، سهل بن أحمد زيد أبا يريد أنه الراجح 44
ولعل شتى، فنوٍن يف النوادر وكتاب األخبار، علم فضيلة كتاب منها: كثرية كتبًا ألف خراسان»، «جاحظ
يتقدم لم «إنه فيه: قال وقد به، يُعَجب حيان أبو وكان حيان. أبو إليه يشري الذي هو الكتابني هذين أحد
أو سبع عن ٣٢٢ سنة مات الدهر.» مستأنَف يف نظري له يوجد أنه يَُظنُّ وال األَُول، األعرص يف شبيه له

سنة. وثمانني ثماٍن
الكاف بضم وهو الكثبان»، «عىل رواية: ويف املعنى. به يستقيم ال تحريف وهو «الكالل»، األصل: يف 45

أثبتنا. كما التالل بمعنى
تصحيف. وهو بالقاف، «العقر» األصل: يف 46

األصل. من ساقطة معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 47

يتفق ال وهذا ٩٤ سنة مات إنه البخاري قال أعمى، وكان عامًلا إماًما كان السبعة، الفقهاء أحد هو 48

القصة. هذه مع متفق وهذا ٩٩ سنة املديني ابن وقال العزيز، عبد بن عمر وخالفة
الحديث. يف أي فيه: 49
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عىل دخلنا يقول: اج51 َّ الرسَّ ابن سمعُت يقول: السريايفَّ سعيد50 أبا وسمعُت قلُت:
قوله:53 فأنشَدنا فيه، َقَىض الذي مرضه يف الرومي52 ابن

خ��ب��ي��ُث أط��ي��ب��ه��ا ف��ك��أنَّ م��آرب��ي س��ئ��م��ُت ول��ق��د
ح��دي��ُث أب��ًدا اس��م��ه ِم��ث��ُل ف��إن��ه ال��ح��دي��َث 54 إالَّ

وأكلنا ، اللَّنيِّ ولبسنا الحسناء، وتبطَّنَّا الَفاِره،55 ركبنا قد امللك: عبد بن سليمان وقال
مئونة عني يضع جليس إىل مني أحوُج يشء]57 [إىل اليوم أنا وما أََجْمناه،56 حتى الطيب
وصواب، حقٌّ أيًضا وهذا القلب.» إليه ويَطَرب السمع، ه يَمجُّ ال بما ويحدثُني ظ التحفُّ
إذا النفس كذلك الراحة، طلب كلَّ إذا البدن أن وكما . يَِكلُّ البدن أن كما تََملُّ النفس ألن
بالحركة الذاهب بالَجمام60 ويستفيد 59 يستمدَّ أن للبدن بدَّ ال وكما الرَّْوح.58 طلبت ملَّت
الداعي امَلَلل تكاثُف عند الرَّْوح تطلب أن من للنفس بدَّ ال كذلك والضجر، للنََّصب الجالبة
البدن لطيفة النفس أن كما بالعني، يَُرى ولهذا النْفس كثيف البدن فإن الحرج،61 إىل

النفس. كَدُر والبدن البدن، صفاء والنفس بالعقل. إال توجد ال ولهذا

األوىل]. الليلة يف ٣٧ رقم [حاشية السريايف سعيد بأبي التعريف انظر 50
العباس أبي عن األدب أخذ الرساج، بابن املعروف النحوي سهل بن الرسي بن محمد بكر أبو هو 51

ست سنة وتُويفِّ النحو، يف املشهورة التصانيف وله السريايف، سعيد أبو منهم جماعة عنه وأخذ املربد،
وثالثمائة. عرشة

إحدى سنة ُولِد املعروف، الشاعر الرومي بابن املعروف جريج بن العباس بن عيل الحسن أبو هو 52

ذلك. غري وقيل ومائتني، وثمانني ثالث سنة وتُويفِّ ببغداد، ومائتني وعرشين
وحدهما. والواو القاف األصل يف اللفظ هذا من ورد 53

«بال». 54
القوي. الحادُّ النشيط الدواب: من والفاره تصحيف. وهو بالقاف، «القاره» األصل: يف 55

عليه. املداومة من ومللناه كرهناه أي أجمناه: 56
األخبار». «عيون عن أثبتناها وقد األصل، يف مربعني بني التي التكملة هذه ترد لم 57

الراحة. الراء: بفتح الروح 58
«يستند». 59

الراحة. الجيم: بفتح الجمام 60
«الجرح». 61
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شيخك عىل مك ترحُّ وأعجبني62 التوشيحات، هذه عىل الروايات هذه يف أحسنَت فقال:
الفعل. لهذا يأبه أحد كل وما املقام، هذا مثل يف بهذا يَسمح63 أحد كلُّ فما سعيد أبي

الحديث. شجون يف أخرى ليلة نأخذ ثم عنها، نفرتق حتى الوداع ُمْلَحة هات
له ليبني بنَّاءً دعا قد َجْحَظة64 رأيُت قال: الراوية، الكاتب سيف ابن حدثنا قلُت:
عرشين طلب الرجل أن وذلك فتَماَكسا،66 األجرة البنَّاءُ اقتىض أمىس فلما فحرض،65 حائًطا
ال أنت قال: درهًما؟! عرشين وتطلب يوم نصَف هذا يا عملَت إنما جحظة: فقال درهًما،
وسقط، الحائط َوَجب كذلك هما فبينما سنة. مائة يبقى حائًطا لك بنيت قد إني تدري،
كان ولكن ال، قال: سنة؟ ألف يبقى أن فأردَت قال: الَحَسن؟ عملك هذا جحظة: فقال

سنَّه! هللا أضحك فضحك أجرتك! تستويف أن إىل يبقى

من سقط قد فلعله هللا»، «رحمه قوله السريايف سعيد أبي ذكر عند النسخة هذه يف يرد لم أنه يُالَحظ 62
هناك. الناسخ
«كسمح». 63

من كان املعروف، الشاعر برمك بن خالد بن يحيى بن موىس بن جعفر بن أحمد الحسن أبو هو 64

ست سنة وتُويفِّ الهجرة، من ومائتني وعرشين أربع سنة ُولِد ونوادر، فنون صاحب وكان عرصه ظرفاء
ببغداد. وُدِفن بواسط، وثالثمائة وعرشين أربع سنة وقيل وثالثمائة، وعرشين

لها. معنى ال و«بنا» بنا»، «وحرض األصل: يف 65

واستنقصه الثمن واستحطَّه فيه ه شاحَّ إذا ونحوه، البيع يف ماكسه يقال: األجرة، يف ا تشاحَّ أي تماكسا: 66
إياه.
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كان كيف املنطقيِّ سليمان1 أبي حديث عنه أسألك ما أول فقال: أخرى، ليلة حرضُت ثم
ولصيقه ه، وُمعاِرشُ جاُره أنك بلغني فقد بنا؟ ورجاؤه2 عنا رضاه كان وكيف فينا؟ كالمه

خربه. غاية وحافظ وأثِره، خطِوه وقايف وُمالِزُمه،
الجامعة، الفسيحة الرُّقعة وهي — ببغداد اليوم أعرف ما الوزير أيها وهللا فقلُت:
طريق يف وأذهَب عليك، ثناءً وأحسَن لك، أشَكَر إنسانًا — ة الغاصَّ العريضة والَعْرصة3
والثناء إليه، هللا رفعه الصالح بالدعاء البقاع ومأل اآلذان َسَكر4 ولقد منه. معك؛ العبودية
من به لك وفضَّ هللا آتاك ما فيها ذكر وصفك يف رسالًة عمل وقد هللا. أشاعه الطيب
نظرك، وبركة رأيك، وصواب حدسك، وصدق همتك، وعلوِّ أخالقك، وكرم أعراقك، رشف
وفصاحة وجهك، وَصباحة أعدائك، وكَمد أوليائك، ومحبة ِفنائك، وِخصب َغنائك، وظهور

حيان أبي عرص يف بغداد علماء أكرب السجستاني املنطقي بهرام بن طاهر بن محمد هو سليمان أبو 1
اليونانية، الفلسفة يف االطالع واسع والحكماء، بالعلماء حافًال مجلسه كان والفلسفة، والحكمة املنطق يف
الفلسفة. يف حيان أبي شيوخ أكرب وهو والوزراء، األمراء مجالس غشيان من يمنعانه وبرص َعَوٌر به وكان

الهجري. الرابع القرن من األخرية العرش السنوات يف الظن أغلب عىل مات
الناسخ. من زيادة واأللف «وأرجاؤه»، األصل: ويف بنا. املعقود رجاؤه أي بنا: ورجاؤه 2

الواسعة. الساحة العرصة: 3
تحريف. وهو بالشني، «شكر» األصل: ويف مألها. اآلذان: سكر 4
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أودع ما ودقيق شيمتك، ومحمود نقيبتك، ويُْمن غيبك،7 وطهارة َحَسبك،6 ونُبْل لسانك،5
املراتب من لك يُنتَظر ما وبديع منك، يَُرى ما وغريب عنك، هللا نرش ما وجليل فيك، هللا
إن بعده أو غد يف مجلسكم إىل تصل وهي الوادعة، والدولة الواسعة، والخريات العليَّة،
وكان تَه وبرصَّ َخَفت، وكان روحه نََعْشت فإنك بالواجب، [قياًما]8 منه هذا وكان هللا. شاء
وهو منه َقِنط كان ألنه إليه، وصل الذي بالرسم 9 ُحصَّ قد وكان جناحه وأنبتَّ َعِيش،
ومن — عليه هللا رضوان — امَلِلك10 مىض وقد يذكرني من مراًرا: يقول وسمعته َقنُوٌط،
هيهات! بحايل؟ ويهتم عني يسأل ومن معي؟ عادته عىل ويجري مصلحتي، يف يَخلُفه

عليه. ُفنا تلهُّ ويدوم إليه، تُنا تلفُّ يطول من11 باألمس وهللا ُفِقد

َل��ب��خ��ي��ُل ب��ِم��ث��ِل��ه ال��زم��ان إن

ق ومحقِّ ال، الُقفَّ وملتَقى12 األثقال، وحامل الزمن، وغرة املعايل، شمس وهللا كان
وأعىل املتمنَّى، فوق وهللا كان الكمال. غاية عىل األحوال لُُجم13 وُمجري واألفعال، األقوال
عىل َوْقٌف وهواه األمور، تهذيب يف ملٌح14 لذَّتُه مماثل. له يوجد أو نظري، به يلحق أن من

السياق. مع تستقيم وال لها معنى ال إذ النساخ، زيادات من «رخم» وقوله لسانك»، «رخم األصل: يف 5

«وتقلحسك». 6
«عيبك». 7

إثباتها. يقتيض والسياق األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 8

الغنى. عن وبنباته الفقر، عن الجناح بحص وكنى انتثرا. إذا والشعر»، الريش «حص يقال 9
البويهي. الدولة» «عضد بامللك يريد أنه الظاهر 10

ألفاظها. جميع يف محرفة وهي تلقيننا»، بطول «مر األصل عبارة 11

إىل بقفولهم تفاؤًال بذلك وا ُسمُّ املسافرون، ال: والُقفَّ تحريف. وهو األقفال»، «ومكتنى األصل يف 12

إليها. رجوعهم أي أوطانهم،
تحريف. وهو «لخماء»، األصل: ويف مجاًزا. الخيل معنى يف اللجم استعمل 13

نظًرا األمور إىل لينظر إنه حتى واألَْلَمِعية، بالفطنة وصفه اللفظ بهذا واملراد الخفيف. النظر اللمح: 14
واإلمعان. التأمل عن ذلك فيكفيه خفيًفا
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قصري األَْريَِحيِّ عمرالفتى أن ولوال تطهري. نفيه يف من ونفي صالح إصالحه يف من صالح
فيها واإلنسان َظلُوم الدنيا بحياته، لنا كان ما َفْوت عىل نتحرق وال بفقده، نُبْتََىل ال لِكنَّا

مظلوم.
وحولُه رغيف، إىل ة ماسَّ وحاجتُه — دينار مائة وهو — الرسم ذلك إليه وصل فلما

عاش. وَعشائه؛ غدائه وجه وعن مسكنه، أجرة عن عجزا15 قد وقوَّتُه
الطويل. العريض والوعد الجميل، العذر مع إليه وصل أنه الرسم حديث يف زاد ومما

لعجبَت. ويتحنَّك16 ل يرتفَّ وهو رأيته ولو
وَفَلْلُت17 ضيمه، عن الزمان كففُت عشُت وإن مني، كان بما لرسوره رسرتَني فقال:
املجلس هذا لَغِيش بنفسه؛ معها وُمتَمنِّع نفسه، عن مانعٌة19 مانة18 الضَّ ولوال نابه. حدَّ عنه
أتْحفظ معها. عليه صرب وال عليها، له ُمحتَمل ال حال عىل ولكنه وآنس، فاستأنس فيكم20

فرويُت: أنِشدنيه. قال: نعم. قلت: فيه؟ البديهيُّ قال ما

ب��م��ن��ت��َق��ِص ِع��ل��ِم��ه ف��ي ه��و م��ا َف��ِط��ن ع��اِل��ٌم س��ل��ي��م��ان أب��و
بَ��َرِص وم��ن ُم��وِح��ش َع��َوٍر م��ن رؤي��ت��ه ع��ن��د ت��ط��يَّ��رُت ل��ك��ْن
ال��ق��ص��ِص م��ن ق��ص��ة وه��ذه ب��وال��ده م��ا ِم��ث��ُل وب��اب��ِن��ه

ولعلها الثالثة، الحروف هذه يف الصواب نتبني ولم وميم، وكاف تاء «عجزا» قوله بعد األصل يف ورد 15

الناسخ. من زيادة
عن والتحنك بالرتفل كنى حنكه. تحت من العمامة يدير أي ويتحنك: ويتبخرت، ذيله يجر أي يرتفل: 16

الوزير. صلة من إليه وصل بما واالبتهاج الرسور
«قلت». 17

تحريف. وهو «الجمانة»، األصل: ويف الجسد. يف العاهة الضمانة: 18
ممتنع هو إنه أي بنفسه: معها ومتمنِّع مجالسته، عن لنا مانعة العاهة هذه إن أي نفسه: عن مانعة 19

مجالستنا. عن العاهة هذه مع بنفسه
«بكم». 20
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الفتوة. حق يقِض ولم العلم، ِذمام يحفظ ولم وباَلغ، أَوَجع فلقد هللا! قاتله فقال:
زرعة21 ابن أصحابنا محلِّ من فيهما محله وعرِّفني والحكمة، العلم يف درجته عن حدِّثني
عدي27 بن ويحيى ونظيف26 ومسكويه25 والقوميس24 السمح23 وابن الَخمار22 وابن
من مثيل وليس ، شاقٌّ الُكلفة من وباٌب متعذِّر، أمر هؤالء وصف فقلُت: عيل.28 بن وعيىس
بعد وأرشف منهم، واحد كلِّ درجة نال من يصفهم وإنما منه، الصواب وبلغ عليه َجَرس

ومفقودهم. وموجوَدهم وغائبهم، حاصَلهم فعرف عليهم ذلك
إليك أطلب ولم منك، أحتمله وال يدك، يف أُْسلمه وال لك، أرضاه ال تحايٌل هذا فقال:
عليهم، ومخلوعه إليهم، وَمُسوُقه لهم، وُموَهبُه30 منهم، هللا معلوم هو بما تعرِّفهم29 أن
لعينيك، منه الح ما واحد كل من تذكر أن أردُت إنما نقص. وال فيه مزيد ال الذي الحد عىل
هذا عىل لألشياء الواصفني وصف فأكثر نفسك، يف صورٌة به له وصار لبصريتك، وتجىلَّ

ينتهي. القدر هذا وإىل يجري

املنطق يف برز بغداد، علماء من نرصاني عالم زرعة، بن إسحاق بن عيىس عيل أبو هو زرعة ابن 21

.٣٩٨ سنة القفطي روى كما وتُويفِّ العربية، إىل مصنفات عدة ونقل والفلسفة،
من كثرية كتبًا نقل فيلسوًفا، طبيبًا نرصانيٍّا كذلك كان سوار، بن الحسن الخري أبو هو الخمار ابن 22

العربية. إىل الرسيانية
.٤١٨ سنة مات بغداد، مناطقة من السمح، بن عيل أبو هو السمح ابن 23

عامني. الدولة لنرص كتب إنه حيان: أبو قال املتفلسف، القوميس بكر أبو هو القوميس 24
األخالق تهذيب كتاب ألَّف بالفلسفة، عارًفا كان الخازن، مسكويه محمد بن أحمد عيل أبو هو مسكويه 25

اختص ثم الدولة، عضد كتب خزانة عىل قيًِّما ثم العميد ابن كتب خزانة عىل قيًِّما وكان األمم، وتجارب
.٤٢١ سنة ومات شأنه، عنده وعُظم البويهي الدولة ببهاء

أفاضل من وكان العربي، إىل اليوناني من النقل جيد عامًلا كان الرومي، النفس نظيف القس هو نظيف 26
ببغداد. أنشأه الذي البيمارستان يف الدولة عضد وعيَّنه األطباء،

متى، بن وبرش الفارابي نرص أبي عن الفلسفة أخذ منطقيٍّا، نرصانيٍّا كان زكريا، أبو عدي بن يحيى 27
.٣٦٤ سنة مات كثرية، مؤلفات وله

فاضًال، عامًلا عيىس كان الجراح، عيىس بن عيل الكبري الوزير بن عيىس القاسم أبو هو عيل بن عيىس 28

ومات الرسائل، ديوان يف وعمل عرصه، علماء عىل واألدب الفقه درس كما عدي، بن يحيى عىل املنطق قرأ
املقابسات. يف الحكمة يف أقواله من كثريًا حيان أبو عنه نقل وقد .٣٩١ سنة ببغداد

«نعنفهم». 29
له. أعددته إذا اليشء، له أوهبت يقال: لهم، هللا أعده ما أي لهم: موهبه 30
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أما جهدي. أقىص فيه وأبلغ عندي، بما31 أخُدم فإني بهذا مني ُقِنع إذا فقلُت:
بالدرر، وأظفرهم فكًرا، وأصفاهم غوًصا، وأْقعرهم نظًرا، أدقهم فإنه سليمان أبو شيخنا
الكتب، يف نظٍر وقلة الُعْجمة، من32 ناشئة ولُْكنٍة العبارة، يف تقطُّع مع الُغَرر. عىل وأوقُفهم
بما وبخٍل الرمز، تفسري عىل وُجرأة للعويص، استنباط وُحسن بالخاطر، استبداد وفرط

الكنز. هذا من عنده
محمود الكتب، إىل الرجوع كثري النقل، صحيح الرتجمة، َحَسن فهو زرعة ابن وأما
وال منفذ33 دقيقها يف له ليس الفلسفة، من جلَّ ما بكل الوفاء جيد العربية، إىل النقل
عىل وحرُصه الربح، يف ومحبَّتُه35 التجارة، يف فكره توزُّع34 ولوال مأخذ، لغزها من له
ُمبدَّد ولكنه عليه، تَُدرُّ وغائمته36 له، تستجيب قريحته لكانت املنع؛ عىل وشدَّته الجمع،

ويُِصمُّ. يُعِمي الدنيا وحب ُمندَّد،
النقل، َمْريضُّ الِعنان، طويل النََّفس، مديد الكالم، َسبْط ففصيح، الَخمار ابن وأما
. بالرَّثِّ الجديد ويَْرَقع ، بالَغثِّ السمني ويُفسد بالبعرة،37 رَّة الدُّ يخلط لكنه التدقيق، كثري
الفضل من يجديه40 فما ْوم، والسَّ الرَّْقم39 يف ويَِزيد َلف، والصَّ بالزَّْهو ذلك جميع ويَِشني38
يكدِّره بالصواب يه يصفِّ وما بالعنف، يسرتده باللطف يعطيه وما بالنقص، يرتجعه

مرتني. أو مرة شهر كل يف ع41 يُْرصَ هذا ومع باإلعجاب.

تحريف. وهو «جما»، األصل: يف 31

«مع». 32
«منيدا». 33
«تورع». 34
«ونخبته». 35

السحابة. والغائمة الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو تندو»، «وغايته األصل: يف 36

«البقرة». 37

«ويشن». 38
املبايعة يف السوم وأصل املغاالة، السوم: يف بالزيادة ويريد ويكذب. حديثه يف يزيد أي الرقم: يف يزيد 39

للبيع. السلعة عرض
إلخ.» … «يرتجعه بعد بقوله مقابلته بدليل أثبتنا ما يقتيض العبارة وسياق «يبديه»، األصل: يف 40

بالحاء. «يرصح» 41
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الحفظ يف دونهم ألنه إنائهم، من يُْسَقى وال بفنائهم، ينزل فال السمح ابن وأما
يحطُّه والذي أقرب. ِعيِّ الدَّ طريقة وإىل أشبه، باملتَِّبع42 وهو والَجَدل، والنظر والنقل
43 ُمحِّ مستفَرغ فهو كسبه، عىل حرُصه واآلَخر فهمه، بالدة أحدهما شيئان: مراتبهم عن
والوزن بالرصف والَفْلس وج والطَّسُّ والحبة والقرياط الدانق44 يأخذ العقل، مأسور البال
ْح45 يتفوَّ ولم الحكمة، بفوائح يَْعبَْق لم الدنيا دنس من يُنَقَّ لم متى والقلب والتطفيف.

اآلخرة. سعادة إىل املفضية الطاهرة األخالق شعاَع يَقبَل ولم الفلسفة، بَردْع
العجيبة، الِفَقر كثري الكناية، حلو البالغة، حَسن رجل فهو بكر أبو الُقوَميسُّ وأما
يف الرتدد46 كثري والقراءة، واإلصالح التصحيح يف العناية محمود الغريبة، للكتب اعٌة جمَّ
كاملقلِّد فهو سحابية، وفكرتَه ترابية، قريحته ألن الحكمة، يف نصيح غري أنه إال الدراسة.

عتيد. الفضل ألهل وحسد شديد، للدنيا حبٍّ مع للمتقدمني، والتابع املحققني، بني
هذه يف أعطيته وأنا شاذٌّ. ألنه أَبِْيناء،48 بني 47 وَعِييٌّ أغنياء، بني ففقري ِمْسَكَويْه وأما
ومن قال: . بالرَّيِّ صديقنا تصنيف من وقاطيغورياس إليساغوجي الرشح» «صفو األيام
اآلن وهو49 معي، وصححه العامري. الحسن أبي غالم الكاتب القاسم أبو قلت: هو؟
الوقت هذا يف 50 ُمَحسٌّ ولكنه فراغ، له وليس سليمان أبا شاهد وربما الَخمار، بابن الئذ

قبل. من فاته فيما لحقتْه التي للحرسة
وهذا عنده كان من ورأى الفضل أبا العميد ابن صحب لرجل عجبًا يا فقال:
الكيميائيِّ الطيِّب أبي مع الكيمياء بطلب مشغوًال كان ولكنه هذا، كان قد قلُت: حظه!

«باملسبع». 42
خالصه. أي البال: مح 43

الدانق. ربع وج والطَّسُّ شعريتني، وزن والحبة دانق، نصف والقرياط الدرهم، سدس الدانق 44
بفوائح.» يعبق «لم قبُل: قوله يرجحه كما أثبتنا ما صوابه تصحيف وهو بربع»، يتفرخ «ولم األصل: يف 45

والبدن. الثوب يف أثره الطيب: وردع
«التربد». 46

النقط. من األخريين الحرفني مهملة األصل يف الكلمة هذه وردت 47

«أنبياء». 48
مسكويه. ابن ترجمة يف األدباء معجم عن أثبتناه وما الخمار.» يكيلني ال اآلن «وهو األصل: يف 49

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو للحرية»، الوقت هذا يف «محب 50

52



الثانية الليلة

وجابر زكرياء أبي بكتب 52 مفتونًا إصابته، والحرصعىل طلبه يف الهمة مملوك51 ، الرازيِّ
يف الوقت تقطيع مع هذا كتبه. ِخزانة يف صاحبه خدمة إليه كان هذا ومع حيَّان، بن
دائمة،54 والحركات طائرة، والساعات قصري، والعمر والشهوية. الرضورية حاجاته53
تذوب فواتها عىل والنفوُس وتفرتق، تجتمع غرضها يف واألوطار تأتلق،55 بُُروق والُفَرص
وروى، وصنَّف وأمىل ودرَّس ُجْمَعة57 سنني خمس الرَّيَّ 56 العامريُّ َقَطن ولقد وتحرتق.
تجرَّع ولقد . َسدٌّ وبينه بينه كأنه حتى مسألة، وعى وال واحدة كلمة عنه مسكويه أخذ فما
قوارع بأذنه وسمع نفسه، يف الندامة حنظل بفمه ومضغ والعلقم، اَب الصَّ التواني هذا عىل
وإن اللفظ، نقيُّ عر الشِّ حَسن ذكيٌّ فهو وبعُد، كلُّه. ذلك ينفع لم حني أصدقائه من املالمة
وكدِّ زمانه وإنفاق بالكيمياء، َكَلفه مع ذلك أرى وما الحديث، هذا يتوسط فعساه بقي
والخرقة. والِكْرسة والقرياط انَق بالدَّ البخل يف واحرتاِقه السلطان، خدمة يف وقلِبه بدنه58
ومفارقته بالقول الكرم وتمجيد بالفعل، حِّ الشُّ وإيثار باللسان الُجود مدح من باهلل نعوذ
من بناصية املعصوُب59 والبالء به، بُِيلَ من هامة عىل املصبوب الشقاء هو وهذا بالعمل!

عليه. ُغِلب
النقل يف ة حجَّ العبارة، يف الرحيب ْدر والصَّ الواسع الذَّْرع فله عيلٍّ بن عيىس وأما
لم ما ح تصفَّ وقد والعبارات. املعاني ورضوب اللغات، فنون يف والترصف والرتجمة،

«اململوك». 51
«مقرتنًا». 52

أثبتنا. ما يقتيض والسياق الناسخ. من زائدة حروف الكلمة هذه ويف به»، الحاجات «يف 53

«قائمة». 54
«تكثلق». 55

بينهما وكانت سينا، البن معارص فيلسوف العامري، يوسف بن محمد الحسن أبو هو العامري 56
العامري. الحسن أبو عنها سأله لسؤاالت األجوبة كتاب سينا ابن كتب جملة ومن الفلسفة، يف مباحثات
عىل منكبٍّا اليونانية الفلسفة يف متبحًرا وكان عرصه، أعالم من كان إنه املقابسات يف حيان أبو ويقول
.٣٨٠ سنة نحو وتُويفِّ كتب، عدة مًعا وقرأا العميد بابن اتصل وقد رشوح، بعضها عىل وله أرسطو كتب

مجموعة. أي جمعة: 57

«وكذبكنه». 58
بالنون. «املنصوب» 59
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الطويل بالعمر وأُِعني60 والسادات، الكرباء بخزائن وقلَّب الجماعة، هذه من كثري يتصفح
ورقة عىل ونَصيٌح61 واحدة، بكلمة بخيل الكثري الفضل هذا مع ولكنه املديد. والفراغ

بها. املتشيِّط62 ومزاِجه عليه، الغالبة لسودائه فارغة،
نصيبًا. أكثرهم عىل يعلو وال حظٍّا أقلهم عن يَْسُفل63 ال متوسط، فإنه نظيف وأما

الجدل. يف وِحذْق رفق ومعه أجَول، املجالس يف ولسانه أطول، الطب يف ويده
رديء الرتجمة، مشوَّه65 َفُروَقة،64 العريكة، لنيِّ شيًخا كان فإنه عدي بن يحيى وأما
الجماعة، هذه أكثر مجلسه يف برع وقد املختلفة.67 تخريج يف 66 متأتِّيًا كان لكنه العبارة،
َجلَّ ما عليه ويَستعجم ِبساطها، يف ويَِضلُّ فيها، ينبهر69 كان باإللهيات، يلوذ68 يكن ولم

املجلس. مبارك وكان منها، دقَّ عما فضًال
نفيس يف داخلة70 كانت التي البغية وتقريب الطائفة، هذه وصف يف َت قرصَّ ما فقال:

منهم.
يقينهم من ينتهون أين وإىل فيها، يقولون وما النَّْفس يف مذاهبهم عن حدِّثني

أبدانها. َفناء بعد ببقائها ثقتهم وكيف بشأنها،

«وأهني». 60
ورقة يف حتى يخدعه أن أحد يستطيع ال أنه بعلمه بخله شدة من بلغ إنه أي فارغة: ورقة عىل نصيح 61
شحيح. لعله أو به. فيجود عنه ينخدع ال ألنه ماله عىل بالنصح البخيل يصفون وهم منه، يأخذها فارغة

السوداء. بسبب أي وبها: امللتهب. املتشيط: 62
يسلل». «ال 63

الفزع. الشديد الفروقة: 64
وتحريف. قلب وفيه «موىش»، األصل: يف 65

متلطًِّفا. ًقا مرتفِّ أي متأتيًا: 66

املختلفة. املسائل أي املختلفة: تخريج يف 67

«يكون». 68
واإلعياء. التعب من واطِّراده النَفس تتابع االنبهار: 69

هنا. إثباتها يقتيض والسياق املوضع، هذا عن رة مؤخَّ األصل يف الكلمة هذه وردت 70
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أعني الباقني، أصحابنا عند النفس حديث من أريد ما أجد71 ال أني علمَت فقلُت:
، اغانيَّ والصَّ زحل72 وغالَم والصويفَّ والُقوِهيَّ واملعرِّيَّ السامريَّ يحيى بن عيلَّ الوفاء أبا
قوسني74 وابن بُُكش73 وابن الال وابن يعقوب وابن عبدان ابن أعني غريهم وكذلك
هذا زون يجهِّ وال ، البَزَّ هذا يَرُقمون وال األرض، هذه يحرثون ليسوا هؤالء ألن ، والحرَّانيَّ
الشمس يعترب وهذا والدواء، والداء والصحة املرض يف ينظر هذا به؛ يتعاملون وال املتاع
أو عليهم محظور كأنه حتى واإلله، والعقل النفس يف كلمة يذكر من فيهم وليس والقمر،

عندهم. قبيح
جوهر بأنها االعرتاف يف متفقون — األوىل الطائفة أعني — القوم هؤالء إن وقلُت:
واجدين أعني — ذلك عىل كانوا لو ألنهم لهم، به الحكم فما اليقني فأما خالد. باٍق
مضطرِّين. عنها ويزولون عنهم تزول التي للدنيا كدحوا مَلا — لحالوته ذائقني لليقني،
وسكون القلب، من واستبصار العقل، من ويقظة النفس، من ثلج75 عىل كانوا أنهم فلو
الخسيسة، والشهوات الفاضحة، واألوطار املنقوصة، اللذَّات هذه لوا تعجَّ مَلا الربهان؛ من
تمنع العائقة الرََّكاَكة76 كانت إذا فإنه عجب وال الثقيلة. واألوزار الكثرية التَِّبعات مع
عليه الداخلة بالرَّكاكة بََطلت قد الحركة ألن الَخْطو رسعة ومن َفر والسَّ الَعْدو من اإلنسان
الغالبة،77 الشهوات استعبدتْها التي النفس تكون أن من عجب فأيُّ وآالِته، أعضائه يف
وَمخارق الَفَلك، َمعانق إىل الصعود من ممنوعًة َمُعوقًة القبيحة؛ واألفعال الرديئة، والعقيدة
وبلد الُخلد، وَمَراد الكرامة، ومحلِّ األمن، ومقام الصدق، وَمقعد الرُّوح، وعاَلم النجوم،

َمد. ْ الرسَّ وَمعاِن78 األبد،

الناسخ. من زيادة ولعلهما «ال»، قوله بعد وجيم راء األصل يف هنا 71

.٣٧٦ سنة تُويفِّ حاذًقا، ًما منجِّ كان الحسن، بن هللا عبيد القاسم ألبي لقب زحل: غالم 72

بالشني. للقفطي الحكماء أخبار يف اسمه ورد وقد بالسني. «بكس» األصل: يف 73

اليهود. عىل الرد يف مقالة وعمل وأسلم، يهوديٍّا كان زمانه، يف مشهور طبيب قوسني: ابن 74
اليشء. إىل وسكونها واطمئنانها راحتها النفس: ثلج 75

والرأي، العقل ضعف يف تُستعَمل ما كثريًا الركاكة إذ «الزمانة»، صوابه: لعل أو الضعف. الركاكة: 76
يأتي. ما سياق يقتضيه كما البدن يخص ما هنا واملراد

«العالية». 77
املنزل. املعان: 78

55



واملؤانسة اإلمتاع

يل م تَمِّ لكن فيها. عنهم تحفظ وما النفس عن هذا بعد وسأسألك تامٌّ، كالم هذا قال:
قال: ثم التقويم. يتجاوز ال قلُت: وأحكامها؟ بالنجوم سليمان أبي ِعْلم كيف فيه، كنا ما

أيام: منذ أنشدت قلُت: األحكام؟ يف تقول فما

م��ح��اُل يُ��ن��ال ال ح��قٍّ وِط��الب وب��اُل ال��ع��ق��ول ع��ل��ى ال��ن��ج��وم ع��ل��م

به مخاَطبًا مكشوًفا مدَرًكا يكون أن الحكمة يف يجوز ال األحكام علم أيًضا: وقلُت
يتوسط أن توجب الحكمة بل مجهوًال، ُمطَّرًحا منه مْقنُوًطا يكون أن يجوز وال معروًفا،
اليأس يقع وال أبًدا، باهلل اللِّيَاذ79 عن يُستغنَى ال حتى والخطأ اإلصابة بني الفنُّ هذا
وَمنَع81 وفوَّضه، األمور بني ه وخريَّ وَقيَّضه،80 اإلنسان هللا ر سخَّ هذا وعىل أبًدا. ِقبَله من
إىل انظر إليه. والرجوع وتمجيده وتقديسه وتوحيده معرفته يف إال والطمأنينة الثقة من
فيها، سارية الحكمة لتكون والخطأ، الصواب طت توسَّ الصناعة هذه فإن الطب حديث
أن بسبب فليس العليل، معه يَْهِلك قد العليل به يربأ كما الطب ألن بها، معهوًدا واللطف
بََرأ املرىض بعض أن بسبب وليس الطب، يف يُنَْظر أن ينبغي ال هلك بالطب امُلَدبَّرين بعض
اإللهي التدبري ليكون الحال، هذه يف التوسط هذا إىل انظر عليه. ل يَُعوَّ أن وجب بالطب
بالغة املصلحة ولتكون وبينها، بينه ما بوساطة الخالئق هذه يف نافذَيْن الرُّبوبيُّ واألمر
فانظر وهكذا، والنعماء. البأساء عىل لسكَّانها الجامعة الَفناء دار سياسة وهذه غايتها.
وطلب الربح وإصابة والعرض الطول وَجْوب فيه، ن املتيقَّ البأس وركوب البحر حديث إىل
ال حتى السالمة استمرت فلو والَهَلكة. والنجاة والَعَطب، السالمة بني ط توسَّ كيف العلم،
من يوجد ال حتى الَهَلكة استمرت ولو عامة، َمْفَسَدة ذلك يف لكان ويَْهِلك يَغَرق من يوجد
يشكر حتى األمُر هذا ط توسَّ ما إذن فالحكمة عامة، مفسدة ذلك يف لكان وينجو يَْسلم

يهلك. من هلل نفسه ويُْسلم ينجو، من هللاَ
امُلْلَهمون به العلماء ُفِقد وقد عميق، غامض عويص العلم82 فهذا هذا، وبعد قلُت:
مرَّة تَكِذب التي القديمة التجارب بعض وعىل ، والظَّنِّ الَحْدس عىل أهله ل وُمَعوَّ فيه.

«الكيام». 79
الناسخ. من زيادة والالم له»، «وقيض األصل: يف 80

النساخ زيادات من ولعلهما فيهما، الصواب نتبني ولم وياء»، «حاء الكلمة هذه قبل األصل يف ورد 81

بدونهما. الكالم الستقامة
وأحكامها. النجوم علم يريد 82
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دخله قد فالنقص فوائده، من يَْعَرى وبالكذب اإلنسان يَعتِرب وبالصدق مرة، وتَْصُدق
وأجدر، منه أهم هو ما فوراءه عزيز، زماٌن له يُوَهب أن يجب وليس َشِمله، قد والخلل

وأهَدى. وأرشد
صورة العلم سليمان: أبو قال قلُت: اليوم. أفدَت بالذي حدِّثني حسن. هذا قال:
بالقوة، عاملة83 املتعلِّمني وأنُفس بالفعل، عاملٌة العلماء وأنُفس العاِلم، نفس يف املعلوم
والنفس الفعل. إىل بالقوة هو ما بروز هو والتعلُّم الفعل، إىل بالقوة ما إبراز هو والتعليم
معلوًما أكثر تكون جزئية نفس وكل بالقوة، عاملة الجزئية والنفس بالفعل، عاملٌة الكليَّة

لها.84 ًا وتََصريُّ بها تشبًُّها الكليَّة النفس إىل أقرب فهي مصنوًعا وأحَكَم
قلب، وتفريغ زمان، بدء إىل يحتاج وهذا الليل اكتهل وقد نهاية، الُحسن يف هذا قال:

املجلس. خاتمة هاِت جديد. وإصغاءٍ
ُمْصَعب: بن هللا لعبد املرزبانيِّ هللا عبيد أبي عىل الجمعة يوم قرأنا له: قلُت

ن��ص��ف��ي ع��ل��ي��ك وم��ات ن��ص��ف��ي َح��ِي��ي ط��رف��ي ب��ل��ح��ظ م��ن��ك اس��ت��م��ت��ع��ُت إذا
ب��ح��ت��ف��ي م��ق��روٌن م��ن��ك وع��ي��ش��ي ج��س��م��ي وي��ذوب م��ق��ل��ت��ي ت��ل��ذَّذُ
��ي ك��فِّ ب��ط��ن ��ط ت��وسَّ ق��د وخ��دِّي داٍج وال��ل��ي��ل أب��ص��رت��ن��ي ف��ل��و
وص��ف��ي ف��وق ب��ي م��ا ل��رأي��َت إذن ال��م��آق��ي م��ن ي��س��ت��ه��لُّ ودم��ع��ي

وانرصفُت.

«عالمة». األصل: يف 83

به. شبهه يف إليه نزع إذا أباه، تصريَّ يقال: 84
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قلُت: منك. أسمعه أن فأريد الخراساني، حديث عنك الوفاء أبو ثني حدَّ أخرى: ليلة يل قال
قد وِجمالُهم يدخلون، والحاجُّ الرشقي [الجانب] يف الجرس َزنْربية1 عىل عشية قائًما كنُت
خراسان أهل من شيًخا فرأيت منها، الطريق ة وخفَّ جواَزها أنتظر الجرس، عرض سدت
عليها، التي الرحال ويحفظ يسوقها الجمال خلف واقًفا َسنْجان2 أهل من أنه يل ذَكر
امللك صلبه وزيًرا وكان — بقية ابُن عليه الجذع فرأى الغربي الجانب إىل نظر حتى
ِعَربها يف املفكِّر أقلَّ وما الدنيا أمور أعجب ما هللا، إال إله ال فقال: — له كانت لذنوب

األرض! فوق وعدوُّه األرض تحت الدولة عضد وِغرَيها!
يف سببًا الشيخ كالم وكان دفنه، يف استأذنُت ولذلك الوفاء، أبو ثني حدَّ هكذا قلُت:

ذلك.
عندهم ويظل ا3 َلمٍّ سجستان رسل الجمعة أيام يف يزور سليمان أبا أن بلغني قال:
كان من وآِخر جماعة، فقلت: املكان؟ ذلك يحرض4 فمن معه، بأنك ويأنس ناعًما، طاعًما

يعرب بغداد من الرشقي الجانب يف الجرس يف اللتان السفينتان هما والزنربيتان «زبرية». األصل: يف 1

.١ / ١٧٩ األنبا عيون يف كما السالكون عليهما
قرية وسنجان: البالد. أسماء يف املؤلفة الكتب من راجعناه فيما االسم هذا نجد ولم «سحاب». األصل: يف 2

بمرو.
مجتمعني. يزورهم أنه يريد الجمع، اللَّمُّ: 3

«يخطر». 4
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وأخوه، منصور أبو الناظر6 وابن برمويه،5 وابن الكاتب، َجبَلة ابن املايض األسبوع هذا يف
الستارة. وراء وَعَلم9 الراقص، وغزال املغنِّي،8 وبندار7 سليمان، وأبو

فقلُت: منهم؟ إلينا يُْلَقى أن يجوز وما عنهم، حديث10 من حفظَت الذي ما فقال:
غامًزا فأكون األحوال وإعادة الحديث بنقل نفيس أَِسم أن أحب ولسُت أشياء، سمعُت
غيٍّ عن 11 وتُِضلُّ وخري، رشد عىل تدل إنما هذا! من هللا معاذ قال: ومفسًدا. وساعيًا
الشفقة، واعتقد وللناس، لنفسه والعامَّ الخاصَّ الصالح آثر من كلَّ يَلزم وهذا وسوء،
بعده، الخلفاء وكذلك عنه، وسأل هذا مثل سمع قد ملسو هيلع هللا ىلص والنبي النصيحة. قبول عىل وَحثَّ

محطوطة. أو عاليٍة مرتبة إىل رجع إذا األحوال معرفة إىل محتاج أحد وكلُّ
تكن لم لو أنها ويرى بجانبك، متعلقة هي أشياء يذكر برمويه12 ابن وجدُت فقلُت:
ما قال:13 أكمد. وعدوُّك أحمد، ووليُّك أَْدَوم، وأيَّامك ، أعزَّ ودولتك أرشف، مجلُسك لكان
ب التعصُّ هذا وما ببهرام؟15 الَكَلف هذا وما شاهويه؟14 ابن [إىل] كلُّه االسرتسال هذا

برمويه، بن الحسن وهو األمم، تجارب ذيل كتاب يف برمويه ابن ذكر ورد وقد زمويه». «ابن األصل: يف 5

برمويه ابن استوزر ثم وقتله، سعدان بابن اإليقاع عىل تآمروا ممن وكان الدولة، صمصام لوالدة كاتبًا كان
يوسف. بن العزيز عبد القاسم أبي مع الوزارة يف مشرتًكا الدولة لصمصام

الدولة. صمصام رجال من وهو املناظر». «ابن األصل: يف 6

تحريف. وهو «بكدان»، األصل: يف 7

«املفكي». 8
جارية. اسم علم: 9

الناسخ. من زيادة واأللف والنون «حديثنا»، األصل: يف 10

«تصل». 11
«زمويه». 12

عنه. املحدث برمويه ابن أي قال: 13

كبريًا عامًال فكان هذا أما الكتاب، مقدمة يف ذكره مر الذي الفقيه شاهويه ابن غري هو هذا شاهويه ابن 14
صمصام عليه غضب ثم ،٣٧٤ سنة له أذعنت حتى بعمان له بالدعوة قام الدولة، صمصام عمال من

.٣٧٥ سنة عنه ُعِفي ثم بأعجوبة، القتل من نجا ثم سعدان، ابن مع وحبسه الدولة
يقول سعدان. البن صديًقا وكان الدولة، صمصام رجاالت من كان أردشري، بن بهرام سعيد أبو هو 15

بالعقل تمازجنا وإن ُمِلَكت، إذا والدنيا أُْدِرَكت إذا املنى من آنق حديثه أرى «إني وصفه: يف سعدان ابن
مهد.» يف ونُوِغيا ثدي من وتراضعا رحم يف تراكضا توءَمنْي حال عىل ليزيد … والتدبري والرأي والروح

.٣٧٥ سنة معه وُقِتل سعدان ابن مع عليه ُقِبض وقد
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عبدان؟18 ابن عىل التعويل هذا وما طاهر؟17 ابن إىل السكون هذا وما مكيخا؟16 البن
شاهويه ابن أما ويُْغويه.20 صاحبه ويُِضلُّ ويَْربيه، عدوَّه يَِريش19 إالَّ أحد هؤالء من وما
إىل يرجع ال التمويه، شديُد اإليهام، كثريُ ظاهر، وكذٍب َمْخَرقة22 وصاحب إزراء،21 فشيُخ
له كان لغرض يقرِّبه املايض كان وإنما محفوظ. وعهٍد صحيح َعقد إىل وال صادق، ُودٍّ
إالَّ يَنْبس24 ال فكان الهيئة، مذموم23 أيًضا وكان القرامطة، املخرِّبني هؤالء جهة من فيه
كفاية هناك وليس سبب، لكلِّ جاذب اللَّبَب،25 َرِخيُّ هو واليوم حاله، ويحرس يه يقوِّ بما
البُْهت،27 شديد الرُّوح، ثقيل نَِكد، مشئوم فهو وبعد، مروءة. وال ديانة وال صيانة،26 وال

املنكوب. من والتشفي بالعاثر،29 َماتة والشَّ امَلْهنَأ، تأجيل28 وعادته اإلفساد، قوله

مكيخا بن عيل أبو كان وقد األمم. تجارب ذيل عن أثبتناه وما زائدة، والجيم مكيخاج» «ابن األصل يف 16

الدولة. لصمصام بعده من عمل كما الدولة، لعضد الخزائن ديوان صاحب
ُقِتل الدولة، صمصام رجاالت من كان كما سابور، نرص أبي عن نائبًا كان طاهر، بن هللا عبد أبو هو 17

.٣٨٠ سنة
عمان». «ابن 18

إذا يريشه السهم راش من وأصله النكاية، عىل وإعانته للعدو تقويته عن كناية إلخ: … عدوه يريش 19
الهدف. إىل أرسع ليكون الريش به ألزق

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو ويقويه»، صاحبه «يصل األصل: يف 20

عليه. يلبِّسه أن يريد أمًرا عليه أدخل إذا به، أْزَرى يقال: والتلبيس. الغش اإلزراء: 21
والكذب. الحمق املخرقة: 22

بالهيئة. مذموًما 23

يتكلم. ينبس: 24
صدر من اللَّبَّة يف الرسج سيور من يَُشدُّ ما اللبب وأصل مجاز. وهو الحال، متسع أي اللبب: رخي 25

الرحل. استئخار ليمنع الدابة
«صناعة». 26

والباطل. الكذب البهت: 27
ميمي. مصدر واملهنأ أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق «تعجيل»، األصل: يف 28

تصحيف. وهو «بالغار»، 29
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حفاظ، إىل يرجع وال الوفاء يعرف ال ذميم، معَجب مجويس فرجل بَْهَرام ا وأمَّ
ذلك مع 31 يَُحضُّ وهو بعاقبته، صار أين يبايل وال بجاهه، الدنيا يف ح يتبجَّ أن غرضه30

ومدبِّره. مديره هو ما كل يف عليه
يف وال رأي يف ال قطُّ بخري يوًما جاء ما خسيس، أرعُن نرصانيٌّ فرجل مكيخا ابن وأما
يتحىسَّ أن ه همُّ اللذائذ»، بني «منهمك32 وهو بَقَفا، بونه يلقِّ وأصحابنا ط، توسُّ يف وال عمل

إنسان. وال لسان ال اليابس كالِجذع يسقط ثم نَفسني، أو نَفس يف الرشاب َدنَّ
ومشورته ورأيه وحَسبُه وكفايته مكانته لوال أنه للناس يدَّعي فرجل طاهر ابن وأما
وعادته. طبعه يف الذي الرش33 مع هذا خرابًا، اململكة وهذه رسابًا، الوزارة هذه لكانت
صاحبه برأس عصبه رشٌّ وقع وإن رأيه،34 نتائج من أنه وزعم انتََحله خريٌ جرى فإن

امُلراءاة. هذه يعيب36 فهو هذا ومع به، 35 استبدَّ أنه وادَّعى
ويسكن بها هو يُظاَهر38 وكيف حوله؟ الجماعة هذه استكَفى37 كيف أدري وما
يعود بما األولياء وإغراء باملصانَعة واألْخذُ واإلفساد الرجس َوْكُده من إالَّ فيهم وما إليها؟
عاوية، وكالب ضارية، سباع هؤالء والظَّنني.39 الزكيِّ وعىل والسقيم الربيء عىل بالوبال
فإنه الرحيم! الكريَم املبارَك 40 الحرَّ اإلنسان هذا هللا وقى اشة، نهَّ وأفاٍع اعة، لسَّ وعقارب

«عرضه». 30
عليه. قلوبهم ويفسد بالوزير الناس يغري أي إلخ: … ذلك مع يحض 31

الرسم إىل أقرب أثبتناه وما النقط. من أكثرها مهمل الحروف، محرَّفة األصل يف العبارة هذه وردت 32

يقتضيه. اآلتي الكالم سياق أن كما األصل، يف الوارد
«الرس». 33

زلته». «يتابج 34
«أسيد». 35

لهذه». «عيب األصل: يف 36

الناسخ. من زيادة والتاء «استكفيت»، 37
يعاَون. يظاَهر: 38

املتهم. والظنني: النقي، الطاهر الزكي: 39
«الحري». 40
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اليوم تصلح ال أخالق وهذه الديانة، كثريُ العريكة، ُ لنيِّ الطَِّويَّة،41 طاهر النفس رشيف
الشاعر:42 قال الناس، مع

يُ��ظ��َل��ِم ال��نَّ��اَس ي��ظ��ل��م ال وم��ن يُ��َه��دَّْم ب��س��الح��ه ح��وض��ه ع��ن يَ��ذُْد ال وم��ن

وقال:

ج��ان��ُب الن إْن ي��ش��ت��دُّ ج��ان��ب ل��ه ي��ك��ن أو ال��نَّ��اَس ح��وض��ه ع��ن يَ��ذُْد ال وم��ن
ال��ن��ق��ائ��ُب43 ع��ل��ي��ه��ا تَ��ب��َق��ى ال ش��وائ��ُب وتَ��ْغ��َش��ه ال��م��س��ت��وردون ح��وَض��ه ْ يَ��َط��أ

فكيف يقي44 الَحذَر ليس فتَُعاف. ُمرٍّا وال فتُْؤَكل، حلًوا تكن ال قولُهم: ضاع وما
واالستسالم والتوكل ليلة؟! كلَّ ع تُتوقَّ وطوارق يوم، كلَّ تُسَحب ِلًحى هنا أها ر؟ التَّهوُّ
يَدعوا أن فيجب املراتب وأرباب الدنيا أصحاب فأما اآلخرة، طلب يف الدِّين بأهل يليقان45
أغلب، هم ورشُّ أكثر هم ُرضُّ ويكون والرش، والخري والرض للنفع ويشمروا جانبًا، الُهَويْنا

َرَحموت. من خري وَرَهبوت
األعرابي: قال ولهذا

��ّرْ وال��شَّ ف��يَّ ال��خ��ي��ر األع��س��ْر ال��غ��الم أن��ا
أك��ث��ْر ف��يَّ وال��ش��ر

الخوية». «ظاهر 41
سلمى. أبي بن زهري الشاعر 42

نقيبة. الواحدة واألخالق، السجايا والنقائب: أخالقه، تخالط عيوب أي شوائب: 43

أثبتنا. ما يقتيض إلخ» … «فكيف بعُد: وقوله وقى.» الحذر «ليت األصل: يف 44

تحريف. وهو «يلتقيان»، 45
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أتَّقي أني أراد وإنما الخري، من خري بالرشِّ البداءة أن يُِرد ولم بديع، معنى وهذا
يُْفَلح.46 بالحديد والحديد بالرش، ولو الرش وأدفع مرحبًا، له: قلُت الرش أقبل وإذا بالرش،

اآلخر:47 قال وقد

إح��س��اُن ي��ن��ج��ي��ك ال ـ��ن ح��ي��ـ ن��ج��اة ال��ش��ر وف��ي

دارة: ابن وقال

م��ذه��ِب ك��لَّ ب��ه��م واذه��ب م��ق��ال��ت��ه��م ف��اطَّ��ِرْح ال��ق��وم ط��ال��ب ي��وًم��ا ك��ن��َت إذا
َم��ْج��َل��ب ك��لِّ م��ن ال��ش��رَّ ع��ل��ي��ك َج��لُ��وب ب��ج��اه��ل وب��اِع��ْد ح��ل��م ب��ذي وق��ارْب
ف��اْح��َدب ي��ري��دون م��م��ا ل��ي��س��ت��م��س��ك��وا ت��ق��اع��س��وا ه��م وإن ف��اْق��َع��ْس َح��ِدب��وا48 ف��إن
ف��ارك��ِب ال��ش��رَّ ل��ك ي��وًم��ا رك��ب��وا وإن ث��الث��ة ف��اح��لُ��ب ِخ��ْل��َف��ي��ن49 ح��ل��ب��وا وإن

العجم قهر وقد العرب رجاالت من وهو — محمد أبو يوسف بن الحجاج وقال
فيهم أفرق أن من عني أرىض كان ألف مائة الناس من أخذُت «لو — والزكانة بالدهاء
نفسه، عىل بنفسه واحد كل يقوم مخطومني، مزمومني50 باألمس الناس كان ألف.» مائة
أظفارهم، وقلَّم زيَغهم، وقوَّم ساسهم، السعيد امَللك ألن أمسه، يف جناه ملا غَده ويتَّهم
برتك إليهم وتقدَّم51 والضجر، القلق عن وبالكفاية واألَرش، البطر عن بالحاجة وشغلهم
وإحساِنه به، عليهم نعمته عىل هللا يشكرون ال وكانوا بخري. له مرجوع ال فيما الخوض
ويوشك هواه، واحد كل فامتطى ِنطاُقهم، واتسع خناُقهم، س فتنفَّ فُسِلبوه بمكانه، إليهم

َمْهواة. يف يقع أن

يُشق. يفلح: 46
الناسخ. من زيادة «لك» وقوله لك»، «نجاة األصل: يف 47

عكسه. بالتحريك: والقعس والبطن. الصدر ودخول الظهر خروج وهو بالتحريك، الحدب من حدبوا: 48

الرضع. الخلف: 49
ومزمومني أثبتنا. ما يقتيض بعُد اآلتي الكالم وسياق تحريف، وهو محطوطني»، «مرموقني األصل: يف 50

والخطام. الزمام من مخطومني:
به. أمره بكذا: إليه تقدم 51
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فاألمور هذا ومع ويقبل؟ يسمع من ولكن هذه، غري أخرى أشياء هنا وها قال:
مصادرها. عن صادرة أنها كما مصايرها، إىل صائرٌة

ومستبِطن بهم، عارٌف — هللا أبقاه — الوزير أن إال عندي ما جبلة: ابن له فقال
ملن 52[ بدَّ [ال ولكن الواقعة. والخربة املتصلة، واملالبَسة القديمة، الِعرشة مع ألمرهم،
بأعينهم، وينظر منهم، ويَسمع إليهم، ويَرجع يقرِّبهم، جماعٍة من ورفعته محله يف كان
ومستبطنًا بهم، عارًفا53 كان إن مجاوبًا: له فقال بأيديهم. ويتناول بآذانهم، ويُصِغي
وفتَح أسنانهم، وقوَّى أنيابهم، د وحدَّ وبَسَطهم، سلَّطهم فِلَم بشأنهم. وخبريًا ألمرهم،
يجهلون صاروا حتى فأسكَرهم وأبَطرهم أرباَقهم، وقطَّع أعناقهم، ل وطوَّ أشداقهم،
تظهر فيما منهم واحد كلَّ رتَّب 54 هالَّ والذلة؟ القلة من فيه كانوا ما وينسون أقدارهم،
ويُغِيض55 وجوههم، يف يضحك ولَِم الفاسد! الظن معه يَُظنُّ ما إىل يرفعه وال كفايتُه، به
للهرب ه أعدَّ قد ألنه شاهويه بابن تشبُّثه قال:56 يوسف ابن أن بلغه أما جنايتهم؟ عىل
وتقديُمه منه، الفساد الستمداد57 هو إنما ببهرام وأُنُسه أمر، َدَهمه إن القرامطة إىل
اج الحجَّ البن وتقريبُه به، للسخرية مكيخا58 بابن وفرُحه يده، عىل للرسقة طاهر البن

واللعب؟ للُهْزء هارون بابن وَلَهُجه ْخف، للسُّ
ُسْخطه عند الَحَسن ويقبِّح رضاه، عند القبيح ن يحسِّ أن أراد من جبلة: ابن له قال
وقاِرف،60 حاسد من ونهيه أمره وينُفذُ شأنه، ويعلو ريحه،59 تُهبُّ أحد يخلو وال فعل.
هذا تنكر كنت إن األقدار. جرت وعليها الدار، بُنِيت األمور هذه عىل وُمرِجف. وُمدِخل

بدونها. العبارة تستقيم وال األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 52

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو مشكبطنًا»، بهم «فارًقا 53
«عىل». 54

«يقيض». 55
«طال». 56

«االستبداد». 57
مكينجاج». «ابن 58

الدولة. وقيام الحظ نهوض عن كناية ريحه: تهب 59
العيب. بمعنى الخاء وسكون بالتحريك الدخل من العائب، واملدخل: ظالم. كاذب أي قارف: 60

65



واملؤانسة اإلمتاع

انتقائه، وجميل اختياره، ُحسن بذلك تعرف فإنك اآلخر، الرهط له61 فاعرف الرهط
رأيه. ومحمود

الكاتب، عبيد وابن املتفلسف، زرعة وابن املهندس، الوفاء أبو قال: هم؟ من قال:
رغيًفا يأكلوا أن هم همُّ قوٌم الغامطة؟63 هؤالء فأين62 ، والعسجديُّ ، واألهوازيُّ ومسكويه،
وهيبته65 نصًحا، له يتكلفون هم64 وال علمهم من يُقتبَس ممن هم ال قدًحا، ويرشبوا
معنى عىل بهم يتعلَّق يشء يكون أن إال تلقائهم، من الدولة يف يشء ذكر عن تعوقهم

عليه. َقدر ما منهم يبلغ حتى وهكذا هكذا يَنود66 فهو خاص،
إن به تخدمني ما املسألة هذه جواب يف إليك سألقي قال: كله هذا الوزير سمع فلما
حافل غريُ عنه ساٍه كأنك ل ُمَحمَّ ن ملقَّ له أنك يُخِفي67 وجه عىل آخر مجلس يف القيتَهم

ِجمام. استيفاء بعد زمان استئناف إىل الحديث هذا يف ويُحتاج الليل، تقطَّع وقد به.
الشاعر: قول أنشدُت ثم

ال��ِم��ئَ��ُر ت��ب��رأ ح��ت��ى ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��ى وأل��بَ��ُس��ه��م ق��وم��ي ع��ن ألص��ف��ح إن��ي

كأنه ِمْرئٌَة. واحدها البيت، حشو يف ذكرها التي الضغائن هي قلت: املرئ؟ ما قال: ثم
رضورَة لفظ إىل لفظ من فرجع الضغائن]68 تربأ [حتى الضغائن عىل وألبَُسهم أراد:

واحًدا. معناهما كان ملَّا القافية

للوزير. أي له: 61
«فاآلن». 62

شاهويه ابن وهم ذكرهم املتقدم الجماعة إىل الوصف بهذا ويشري النعمة. يشكرون ال الذين الغامطة: 63
هؤالء؟ من هؤالء أين يريد: إلخ، … وبهرام

هو». «ال 64
«عتقهم». 65

بالكالم. وهكذا هكذا ح يلوِّ أنه واملراد ويتمايل. يتحرك ينود: 66
«الخفي». 67

عىل «وألبسهم قوله: فإن بدونها، الكالم يستقيم وال األصل، من ساقطة مربعني بني التي العبارة هذه 68

أراد.» «كأنه فيه: يقال أن يصح فال البيت، لفظ من الضغائن»
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هاتها. قال: أبياتًا. معه أحفظ ولكن شاعره، اسم أحفظ ال قلت: البيت؟ هذا ملن قال:
ذلك: أول فأنشدُت

م��زدِج��ُر؟ ال��ع��وَراءَ ق��ول��ك ع��ن أن��ت ه��ل أذيَّ��ت��ه69 ال��ُم��ْزِج��ي ال��رج��ل أيُّ��ه��ا ي��ا
ال��بَ��ِط��ُر ال��م��ق��رف ِح��ض��اري71 ي��س��ت��ط��ي��ع ال أم��د إل��ى 70 ِم��بْ��ط��اءٌ ُع��دَّ إذا إن��ي
خ��َوُر وال ��اه��ا ت��ب��غَّ ق��د ق��ادح ال َع��َش��ْوَزنَ��ًة72 ِم��ْص��راًرا ق��ن��ات��َي الق��ى
ال��ِم��ئَ��ُر ت��ب��رأ ح��ت��ى ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��ى وأل��بَ��ُس��ه��م ق��وم��ي ع��ن ألص��ف��ح إنِّ��ي

كان. مما شيئًا ذلك بعد عيلَّ أعاد فما وانرصفُت. أفعُل، قلت: اكتبها. قال:

«أدبته». 69
ميطاء». «مد 70

الخيل: من واملقرف الرسيع. الَعْدو وهو بضمها، الحرض يف املغالبة واملحارضة: الحاء، بكرس الحضار 71
والدهش التحري بمعنى هنا وهو بالتحريك، البطر من الطاء: بكرس والبطر أعجمي. وأبوه عربية أمه ما
للبعري ويقال ذلك، بسبب مسابقته عن فيقرص منه أرسع يسابق حني ويدهش يتحري أنه يريد واالنبهار،
أكثر عىل حمله أي ذرعه»، أبطره «قد مباراته: عن خطاه فقرصت الخطو واسع بعريًا جارى إذا القطوف

َطْوقه. من
هكذا: األصل يف البيت هذا ورد 72

خور وال تبعناها قد قارح ال عسورته مرصاًرا قناتي القى

الجيدة القناة يصفون والعرب صوت. أي رصير، ذات أي ومرصاًرا: ظاهر. تحريف ألفاظه بعض ويف
الشديدة الصلبة والعشوزنة: اآلتي. كلثوم بن عمرو بيت ذلك عىل يدل كما غمزها، عند تصوِّت بأنها

قناة: يصف كلثوم بن عمرو قال الغليظة،

والجبينا ف املثقِّ قفا تَُشجُّ أََرنَّْت ُغِمزت إذا َعَشْوَزنَة

العود. يف والصدع الشجر، يف يقع أَُكاٌل والقادح:
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شكر بأتمِّ رًضا أرىض قلت: الوفاء؟1 أبي عن رضاك كيف أخرى: ليلة يف ذلك بعد يل قال
هذا ختم ثم عهدي، ورعى ني، وبرشَّ طني ونشَّ معايش، يف ونظر بيدي، أخذ ثناء. وأحمِد
حالوة وأذاقني الخدمة، بهذه وشملني الحسنى، القالدة بها وقلَّدني الكربى، بالنعمة كلَّه

نظرائي. عند وأَْوَجَهني املزيَّة، هذه
فأنشدتُه: الَغَزل. من شيئًا هاِت قال:

ت��ج��لُّ��ُد ب��ي وم��ا أح��ي��انً��ا ت��ج��لَّ��ُد أن��ه��ا غ��ي��ر ال��ه��وى ف��ي س��واء ك��الن��ا
وأُبْ��َع��ُد أُنْ��َه��ى [ح��ي��ن] ع��ل��ي��ه��ا ج��ن��ون��ي وإن��م��ا ال��ك��اش��ح��ي��ن وع��ي��د ت��خ��اف

وتجسريك، برأيك إال ِفنائي من هرب ما خواشاذه2 غالم نًرصا أن ظني غالب قال: ثم
من إنك القائل يل قال فقد والشذوذ، النُّدود هذا مثل عىل له ُجرأة وال عبد ذلك فإن

ُخْلصانه.

من ببوزجان مولده العباس، بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن محمود وهو املهندس، الوفاء أبا يريد 1
والفلك. والجرب والهندسة الحساب يف إماًما وكان ،٣٤٨ سنة العراق إىل وانتقل ،٣٢٨ سنة نيسابور بالد
هذا له حيان أبو ألف الذي وهو الحكماء. تاريخ يف كما ٣٨٨ سنة أو األثري، ابن يف كما ٣٨٧ سنة تُويفِّ

الكتاب.
يف سفريًا وكان البويهي، الدولة رشف رجال كبار من فارسيٍّا كان خواشاذه، نرص أبو هو خواشاذه 2

الدولة. وصمصام الدولة رشف بني الصلح وعقد االتفاق
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وهذا األنس هذا يقتيض ما وبينه بيني كان ما هو إال إله ال الذي وهللا فقلت:
باب وعىل البيماِرستان وعند بالعشايا الجرس باب َزنربية3 عىل نلتقي كنا إنما االسرتسال،
بالرَّيِّ صاحبه عند رأيتُه كنت عندما وتاسومته َعِته4 مُلَرقَّ إليه ركنت وإنما الوفاء. أبي
املربوطة،5 والحال الدائمة املذلَّة يف بجرجان قابوس إىل ه متوجِّ وهو وستني تسع سنة
قضاءً الوفاء ألبي أقوله لكنت منه، يشء بأقل أشعر كنت أو هذا6 من بحرف يل نَبَس ولو
يل. الالئمة عن وقصوًرا بي، الظن هذا من وخوًفا ِمنَنه، من عنقي يف له بما ووفاءً ه، لحقِّ
إال رأيته ما قلت: ويباسطه؟ يخالطه كان ممن عنه تسأله أحًدا تعرف أفما قال:
وترتفع األنس، يتوكَّد القدر هذا أيف شهر، من أقل كان التالقي؟ زمان كان وكم وحده،

بعيد. هذا والتشاور؟ االسرتسال ويقع الثقة، وتستحكم الحشمة،
الوفاء أبي إىل وتقدمُت ومنَّيته، ووعدته ورتَّبتُه، قرَّبتُه قد كنُت املتخلِّف7 هذا قال:
نباهة أزيده حتى الوقت بعد الوقت يف بأمره وإذكاري إليه، واإلحسان عليه، باإلقبال
ويقال عذاب، من خائف أو حبس، من هارب كأنه األرَض وطوى كلَّه هذا فرتك وتقديًما،
من أكثر ما بالسالسل. الجنة إىل يُقادون قوم هلل قال: الصفيحيِّني8 بعض إن األثر: يف
ويقَلق البالء، عىل ويصرب الهوان، عىل — جمٍّ تَرٍف عىل — ويقوى الكرامة، هذه من يفر
يف يتشاكالن شخصان يُرى قلَّما ملتعادية. الطباع وإن ملختلفة السجايا إن العافية! يف

الباطن. يف يتباينان إال الظاهر
هو. كذلك قلت:

يتوجه أن له رسمنا فيما الجبل إىل موىس ابن مع النفوذ من امتنعَت ِلَم ثني حدِّ قال:
الوفاء. أبي عىل وكررتُه هذا من التعجب أطلُت ولقد فيه؟

.[١ رقم حاشية – الثالثة الليلة – األول [الجزء يف اللفظ هذا تفسري انظر 3
نوع يف العامة عند االستعمال شائعة كلمة والتاسومة: الرَُّقع. من فيها ملا الصوفية، لبس من املرقعة: 4
أيدينا بني فيما ترد لم أنها كما اللغة، كتب من راجعناه فيما نجدها ولم الفقراء، يلبسه البالية النعال من

والدخيلة. العامية األلفاظ يف املؤلفة الكتب من
عنه. تنتقل ال الفاقة من حد عند الواقفة املوضع: هذا يف باملربوطة يريد لعله 5

هربه. أمر من أي هذا: من 6

مواله. متابعة عن لتخلفه اآلبق، الغالم هذا باملتخلف: يريد 7
العلوي. بالعالم قلوبهم املتعلقة املتعبدين يريد السماء. أسماء من وهو الصفيح، إىل نسبة الصفيحيون: 8
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«وال شكيل من يكن لم موىس ابن أن أحدها أشياء: ثالثة ذلك من منعني فقلُت:
ينبغي قيل: أنه واآلَخر وَجْعد. سوداوي ألنه الضد،11 مصاحبة من 10 ُهونًا للضد»9 أشدَّ
ُقِرنُت إذا فكيف بحايل، [الئًقا]12 رأيتُه ملا الحديث لك قررت لو وأنا عليه. عينًا تكون أن
كنت أني واآلَخر الطريق. يف جبل أعىل من لَدْهَدَهني14 أمري بوهمه مرَّ لو باطيل13ٍّ برجل
صاحبه لسان عىل وحاول وأوحشني، إيلَّ أساء رجل وهو عباد، ابن عىل كله هذا مع أِفد
ومني، منه يكون ما آَمُن كنت15 وما ذلك، أكره وكنت ثانيًا، إليه أنقلب أن شاهويه ابن

بالطباع. منه مهروب املطاع واملجنون16
من عاريًا مني خال العمر صدر ألن الخدمة، هذه مثل يف [حاجٌة]17 يل فليس وبعد،

عليه. والقيام به القيام من وأبعد حمًال، أضعف وسطه وكان األحوال، هذه
كله. هذا عندي كان ما فقال:

وعن مجلسه، وحرضت وخربته انتجعتَه فقد عباد، ابن عن أسألك أن أريد إني قال:
أظن فما لديه، ما ومغلوِب عليه هو ما وغالِب وبالغته، علمه وعن وعادته، ومذهبه أخالقه
لم ولكني واىف ملَّا بَهَمذان شاهدته قد أني عىل له. والوصف عنه، الخرب يف مثلك أجد أني

واقًعا. كان والعائق عظيًما، كان والشغل قليًال، كان اللُّبْث ألن أَْعُجمه،

أقرب هو أثبتناه وما لها، معنى ال محرفة األصل يف العالمتني هاتني بني التي العبارة هذه وردت 9

يقتضيه. الكالم سياق أن كما األصل، يف الوارد الرسم إىل الحروف
والهوان. الذل الهون: 10

«الصك». 11
ملا الحديث حقيقة بنقل اكتفى لو أنه يريد ولعله األصل. من ساقطة معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 12

والوشاية. بالسعاية وصفه من العمل هذا يف ملا بحاله، الئًقا ذلك كان
الباطلة. والظنون بالشبهات يأخذ أنه بالباطيل يريد 13

دحرجه. دهدهه: 14

أكتب». «وما 15
«واملجكوت». 16

ما أو أثبتنا ما يقتيض الكالم وسياق قراءتها، تتعذر مطموسة حروف األصل يف اللفظ هذا موضع 17

معناه. يفيد
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الغيظ وشديد معاملتي، يف عليه وعاتٌب جهته، من18 مظلوم رجل إني فقلُت:
معتدل كنُت فلو مرسًفا.21 منه وانتصفُت منتِصًفا،20 أَْربَيُْت19 وصفتُه وإن لحرماني،
أَْخَلق. به والصدق أصدق، الوصف كان جملة، منهما عاريًا أو والغضب، الرضا بني الحال
الطويَل ولفظي الغزير، نَفيس أودعتُها العميد ابن وأخالق أخالقه يف رسالة عملت أني عىل
دبيب، وملكره َمهيب، جانبه فإن تحريرها، عىل يل جسارة وال املسوَّدة يف وهي والقصري،

الشاعر: قال وقد

ال��م��غ��يَّ��ِب ف��ي م��ا اإلن��س��اُن ي��ع��ل��م وال ويُ��تَّ��َق��ى يُ��ْرَج��ى ال��م��رء ي��غ��ي��َب22 أن إل��ى

ال العني فإن ذاك يمنعنَّك وال املسوَّدة، من الرسالة يل وانسخ كلَّه، هذا دع قال:
تنسخها. ال واليد تسمعها ال واألذن ترمُقها

ورش. خري من بيديه هو كسب23 بما أو عليه، ُجِبل بما وصفه إال سألتك فما وبعد،
يصف السابغ، وكرمه الواسع، علمه مع فإنه تعاىل. هللا ألمر مكروه، وال منكر غري وهذا
به، اللفظ خفَّ ما أمره من يل فاذكر ذاك. عىل ويَنْثُو24 هذا عىل ويُثني وامليسء، املحسن

له. السبُب وحرض إليه، الخاطُر وسبق
أدٍب كل من نَتَف قد اللسان. فصيح الجواب، حارض املحفوظ، كثري الرجل إن قلُت:
وكتابته املعتزلة، املتكلمني كالم عليه والغالب أطراًفا. فن كل من وأخذ أشياء، خفيٍف
أهل عىل التعصب شديد وهو الكتَّاب. بعبارة مشوبة25 ومناظرته بطرائقهم، نة مهجَّ
والَعدد، واملنطق واملوسيقى والتنجيم والطب كالهندسة أجزائها يف والناظرين الحكمة

«أمر». 18
زدت. أربيت: 19

بدونهما. الكالم الستقامة النساخ زيادات من ولعلهما وميم، الم الكلمة هذه بعد األصل يف ورد 20

النساخ. زيادات من ولعلهما وياء، حاء األصل يف الكلمة هذه بعد ورد وقد «مشرتًقا»، 21
املعنى. به يستقيم ال تحريف وهو «يعيش»، األصل: ويف يموت. أي يغيب: 22

بالتاء. «كتب» 23
وأشاعها. عنه بها أخرب إذا ذنوبه»، فالن عىل «نثا يقال: بذنوبه، عنه يخرب أي ذاك»: عىل «ينثو 24

«مسرتقة». األصل: يف والذي األدباء، معجم يف كذا 25
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القيام حَسن وهو أثر. وال عني27 فيه له وال خرب، اإللهي بالجزء [عنده]26 وليس
فخوَّارة. رويَّته28 وأما غزارة. بديهته ويف بذاك. وليس الشعر ويقول والقوايف، بالعروض
وال يْدية. الزَّ ومقالة حنيفة أبي ملذهب ويتشيع منه. قريبة ْعري والشِّ الجوزاء، وطاِلُعه
واقتداره وسالطته، لجرأته عنه ُمْحِجمون كلُّهم والناس والرحمة، والرأفة ة الرِّقَّ إىل يرجع
قليًال كثريًا يعطي اللسان، بذيء العتاب، طويل الثواب، طفيُف العقاب، شديد وبسطته،
قريب الَفيْئَة،29 بعيد الغضب، رسيُع الرأس، بحرارة مغلوٌب القليل)، الكثريَ يعطي (أعني
الكفاية، أهل إىل ساٍر وِحْقُده الفضل، أهل عىل وقٌف وحسُده حديٌد، حقوٌد حسوٌد الطِّرَية،
قتَل وقد جفوته. فيخافون املنتِجعون30 وأما سطوته، فيخافون فون واملترصِّ الكتَّاب أما
، الصبيُّ يخدعه هذا مع وهو وَزْهًوا. ًا وتجربُّ وتعنُّتًا نخوًة أمة، ونَفى ناًسا، وأهلك خلًقا،
يتقدم موالنا يقال: بأن وذلك سهل، إليه وامَلأتَى واسع، عليه امَلدَخل ألن ، الغبيُّ ويَخلُبه
َفْرَغانة من إليه31 األرض ُجبُْت فما ومنظومه، منثوِره ورسائِل كالمه، من شيئًا أُعار بأن
موالنا رسائل لكأنما منه. البالغة وأتعلم به، وأَْفُصح كالَمه ألستفيد إال وتَْفِليس ومرص
فوق برهان انتهائها إىل ابتدائها من واحتجاُجه فرقان، آيات فيها وِفَقره قرآن، سور
ذلك عند فيلني شخص! يف قدرته جميع وأبرز واحد، يف العاَلم جمع من فسبحان برهان،
يُخرج بأن الخازن32 إىل ويتقدم عليه، فريضة كل وينىس له، مهمٍّ كل عن ويَْلَهى ويذوب،
من والتمكُّن إليه، والوصوَل عليه، اإلذَن له ل34 ويسهِّ والوِرق، الوَرق33 مع رسائَله إليه

هذا. فهذا مجلسه،

قراءتها. تتعذر مطموسة كلمة ومكانها األصل، يف مربعني بني التي الكلمة هذه ترد لم 26
إبر». وال «جبن 27

العبارة مع يستقيم وال «بديهته»، األصل: يف والذي األوىل. الطبعة ص٢٧٦، ج٢، األدباء، معجم يف كذا 28

السابقة.
الرجعة. والفيئة: ياقوت. معجم عن والتصحيح «النية»، 29

«املنكجفون». 30
الناسخ. من زيادة «إال» وقوله فرغانة»، من «إال 31

«الحازق». 32
وكرسها. الراء بفتح وهو املرضوبة، الدراهم الورقني: بأحد يريد 33

له. معنى ال تحريف وهو «ويهلم»، األصل: يف والذي األوىل. الطبعة ص٢٧٧، ج٢، األدباء، معجم يف كذا 34
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قد ويقول: م، املنجِّ عيىسبن أبي إىل ويدفعه شعًرا، والَفْصل كالعيد أوقات يف يعمل ثم
امُلنْشدين.36 الَهَمج35 من الثالث وكن الشعراء، جملة يف بها امدحني القصيدة، هذه نحلتُك
فيقول ويُنِشد. — وتََحنَّك الخدائع عىل شاخ قد محكَّك37 بغداديٌّ وهو عيىس— أبو فيفعل
عيىس، أبا يا أِعْد تحبريه: من ومْدَحه بلسانه، ووْصَفه نفسه، يف شعَره سماعه عند له
حْت وتنقَّ قريحتُك، وزادت ذهنُك، صفا قد وهللا، عيىس أبا يا ِزْه ُمِجيد، — وهللا — فإنك
الناس ج تُخرِّ مجالُسنا املايض، العيد يف أنشدتنا حني األول الطراز من هذا ليس قوافيك.
ال ثم جواًدا. َر39 واملحمَّ عتيًقا، الَكْوَدن38 ل وتحوِّ الفطنة، لهم وتزيد الذكاء، لهم وتََهب
وغريهم، الشعراء من الجماعة ويغيظ هنيَّة. وعطيَّة َسِنيَّة، بجائزة إال مجلسه عن يرصفه

َعُروًضا. يذوق وال بيتًا، يَِزن وال ِمْرصاًعا، يَْقِرض ال عيىس أبا أن يعلمون ألنهم
الحال يف فعمل ثابت. وابن الكاتب القاسم أبو له: فقيل الدار؟ يف من يوًما: قال
قلُت40 «قد وقل: بساعة بعدهما فادخل لهذين أذنُت إذا يديه: بني إلنسان وقال بيتنَي،
في تأفُّ من تجزع وال بهما، بُِدْهَت أنك وازعم أنشدُت»، إنشاَدهما يل رسمَت فإن بيتنَي،
وأذن الصحن، إىل بالخروج وأمره إليه، البيتنَي ودَفع عليك. نُْكري من تفزع وال بك،
للخدمة، ووقف تَِفيئِتهما43 عىل اآلخر42 دخل وأَِنسا41 جلسا فلما وصال. حتى للرجلني
أذنَت أنت فإن بيتان، حرضني قد موالنا، يا قال: ثم شعًرا، يَْقِرض أنه يُِري ظ يَتلمَّ وأخذ
وِشعَرك. أمَرك اكفني خري، فيه شيئًا تقول ال سخيف أخَرق إنسان أنت قال: أنشدُت. يل

قلب. حروفه ويف «املهج»، 35
األدباء. معجم عن أثبتناه وما «املفسدين». 36

مدرَّب. مجرِّب أي محكك: 37

عكسه. والعتيق الهجني. الفرس الكودن: 38
الهجني. الفرس ر: املحمَّ 39

وألنهما بدونهما، الكالم الستقامة الناسخ، من زيادة وهما وميم جيم «قلت» قوله بعد األصل يف ورد 40

الزائدة. الحروف من كثريًا النسخة هذه يف أن ويُالَحظ األدباء. معجم يف يردا لم
تحريف. وهو «موانًسا»، األصل: يف والذي األدباء. معجم يف كذا 41

األدباء. معجم عن أثبتناه وما «األحمر»، 42
وزمنه. حينه اليشء: وتفيئة أثرهما، عىل أي تفيئتهما»: عىل «ودخل تحريف. وهو «قفيائهما»، 43
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كانا فإن فاسمع، حال كل وعىل ظلمتَني، نَِكْرتَني44 فإن بديهتي هي موالنا، يا قال:
فأنَشد: هاِت. لجوج، أنت قال: تحب.45 بما فعاِمْلني وإالَّ بارَعنْي

ال��ش��ام��ِت نُ��ْه��َزَة ت��ج��ع��ل��نِّ��ي ال ال��ع��ال ت��اَج ال��ص��اح��ب أي��ه��ا ي��ا
ث��اب��ِت إل��ى يُ��ْع��َزى وُم��ْج��بَ��ر46 ق��اس��م أب��ا يُ��ك��نَ��ى ب��ُم��ل��ح��ٍد

ألني غيًظا أ أتفقَّ فكدُت القاسم: أبو يل قال ميسء. وأنت أحسنَت لقد هللا! قاتلك قال:
الخادُم حدثني ثم بيتًا. يَْقِرض ال الجاهل ذلك وكان املعروفة، َفَعالته من أنها علمت

بنصه. الحديث
قطُّ يُْجبَْه لم أنه برأيه، واالستبداد بفضله اإلعجاب عىل وَحَمله نفسه يف غلَّطه والذي
أخلْلَت، أو َغِلطَت أو لحنَت أو َت قرصَّ أو أخطأَت له: قيل وال بتسِوئة، ُقوبل وال بتخطئة،
رأينا ما بالؤه! وهلل َدرُّه! وهلل موالنا، وصَدق سيُدنا، أصاب [له]: يقال أن عىل نشأ ألنه
عليه؟! َمقيًسا ثوابَة ابُن وَمن إليه؟! مضاًفا عبِدكان ابُن َمن يقاربه، َمن سمعنا وال مثَله،
أَْشَجع َمن الغواني؟! رصيع َمن بينهما؟!] ُجِمع [إذا ويلُّ الصُّ العباس بن إبراهيم ومن
عىل موالنا استدرك قد بَزنِْدهما؟! وَقَدح بِرشائهما، وَمتَح طريقهما، سَلك إذا لميُّ السُّ
وعىل القضاء، يف يوسف أبي وعىل اللغة، يف العالء بن عمرو أبي وعىل الَعروض، يف الخليل
القراءات، يف ُمجاهد ابن وعىل والديانات، اآلراء يف نُوبخَت ابن وعىل املوازنة، يف اإلسكايفِّ
وعىل الُجْزء،47 يف الِكنْديِّ وعىل املنطق، يف أرسطوطاليس وعىل التفسري، يف جرير ابن وعىل
وعىل ، الخطِّ يف خالد أبي ابن وعىل البديهة، يف الَعيْناء أبي وعىل العبارة، يف سريين ابن
َربَّن48 ابن وعىل الطب، يف يوحنَّا وعىل الِفَقر، يف هارون بن سهل وعىل الحيوان، يف الجاحظ
يف النجار وعىل الحفظ، يف الواقديِّ وعىل الرواية، يف َدأْب بن عيىس وعىل الفردوس، يف

«كرستني». األدباء: معجم ويف تحريف. وهو «تكرستني»، 44
«يجب». 45

قدرة، للعبد ليس يقولون: فرقة وهم بالتحريك، الجربية مذهب إىل منسوب أي الباء، بفتح «مجرب» 46

والرعشة. الرعدة بمثابة اإلرادية الحركات وإن
الفرد. بالجوهر ى يُسمَّ ما وهو يتجزأ، ال الذي الجزء يريد 47

ثم يهوديٍّا وكان الحكمة، فردوس اسمه كتابًا ألَّف مشهوًرا، طبيبًا كان ربن، بن عيل هو ربن» «ابن 48

املعتصم. يد عىل أسلم
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وعىل والوساوس، الَخَطرات يف َقطيِّ السَّ يِّ ِ الرسَّ وعىل ه،50 التفقُّ يف ثوابة ابن وعىل البََدل،49
يف بَْرَمك بني وعىل ى، املعمَّ استخراج يف الَعرويضِّ الحَسن أبي وعىل النوادر، يف ُمَزبِّد51
بن خالد املحيَّا ابن وعىل الكهانة، يف َسِطيح وعىل التدبري، يف الرِّياستنَْي ذي وعىل الجود،
َفَضاَلة يف التميمي َحَجر بن أوس رشيح أبي بقول أوىل وهللا هو دعواه.52 يف الَعبْيسِّ سنان

كْلدة: بن

س��م��ع��ا وق��د رأى ق��د ك��أْن ال��ظ��نَّ ب��ك ي��ُظ��نُّ ال��ذي األَْل��م��ِع��يُّ

يكون أن به يليق ال من إىل املال ويصري يستحقه، [ال]53 من إىل املدُح يَسِبق قد
عليه. ر وُوفِّ ُمِنَحه ا مستحقٍّ لذلك كان من ُوِجد إذا حتى َميًِّال،54

وال ويقول: م ويتقسَّ فرًحا ويطري م، ويتبسَّ يتلوَّى وأشباِهه الَهذَر هذا عند فرتاه
نَِرد أو ُغباَرهم ونُشقَّ أثَرهم نَْقُفو أو نَلحقهم، أن نا ْ وقرصَّ لهم، بْق السَّ ثمرُة كذا!55
كاآلخذ، ويَُردُّ ريَقه، ويبتلع ِشْدَقه، ويَلِوي ويتحايل، يتشاكى ذلك كل يف وهو ِغمارهم.
ويتمالك، ويتهالك الغضب، َلبُوس يف ويرىض الرضا، َعْرض يف ويَغَضب كاملتمنِّع، ويأخذ
كلِّه هذا ومع السماجات. أصحاب يف ويخُرج املومسات، ويحاكي ويتمايل، ويتقابل56
األمور، لتتبُّع هللا فرَّغهم قد والذين األحوال، وجهابذة األخالق اد نُقَّ عىل خاٍف هذا أن يظن
الُحمق. خالص وال العقل، بجيِّد ليس أنه وذلك األسباب، واعتبار الصدور، يف ما واستخراِج
االنحراف أن إال يعتدل، فقلَّما الَكَدر عىل مركَّب وكل يصفو، فقلَّما بالرتكيب َكَدر وكلُّ

النجار. محمد بن الحسني هللا عبد ألبي الكالم يف كتاب اسم البدل: 49
التقفية.» يف ثوابة بني «وعىل األدباء: معجم يف 50

ُمَلحه. ولطيف خاطره وبرسعة املضحكة بنوادره اشتُِهر املدني، مزبد إسحاق أبو هو 51

وكان السالم، عليهما ومحمد عيىس بني الفرتة زمن يف وكان نبيٍّا، كان أنه رَوْوا سنان بن خالد 52

األدباء معجم يف كنيته وردت وقد املحيا، بابن به لقَّ من الكتب من أيدينا بني فيما نجد ولم عبس. بأرض
املحياة. بأبي

يقتضيها. والسياق األصل، يف مربعني بني التي الكلمة هذه ترد لم 53
املال. ذو وامليِّل: املعنى. به يستقيم ال تحريف وهو «ميتًا»، 54

منه. اإلكثار عىل الحث وباطنها املدح، يف االقتصاد يف الرغبة ظاهرها كلمة كذا»: «وال 55
ناحية. إىل يمل ولم مجلسه يف استوى إذا وذلك ببعض، بعضها أجزاؤه تتقابل أي «ويتقابل»: 56
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عزيز، والكامل الُحْمق، َطَرف إىل يكون أن من أصلح كان العقل جانب إىل كان متى
كان ناصًحا رفيًقا حاذًقا طبيبًا له هللا قيَّض إذا العليل أن إال معدوم، اآلفات من والربيء
إذا العاقل أن أعني أعَلق. وباالحتياط أبعد، الَعَطب ومن أَْرَجى، وللشفاء أقرب، العافية إىل
بعقله، فيها وتطبَّب عقَله، لها استََطبَّ مدخولة، وأخالًقا معدودة، عيوبًا نفسه من َعَرف
ما وقلَّل إصالُحه، ُقِبل ما وأصلح نفيُه، أمكن ما فنََفى ُخْلَصاِنه، ورأي برأِيه تدبريَها وتوىلَّ
فيخفيه. بدنه يف بالَربَص ويُبتَىل يه، فينحِّ عينه يف الرََّمَص اإلنسان يجد فقد تقليَله، استطاع
فيه. الناصح من سماِعه وقلُة عليه، وتعويلُه به، صاحبه57 ثقُة أيًضا أفسده وقد
الجلساء وتصديِق الرجال وطاعِة والكفايِة واألمر واالقتداِر والعلِم املال بازدهاء فُعِذر58
وُعْجبًا وتََرًفا، دالًال مكاٌن يُِقلُّه ليس َجَرم ال مجدود59 األصل يف وهو الغالبة. والعادِة
ويف والوارد. للصادر وَجبًْها والكبار، للصغار وازدراءً الناس، عىل 60 وانِْدراءً وَصَلًفا، وتِيًها

ة. َجمَّ وذنوبُه كبرية، آفاِته ِصغار61 الجملة

غ��ف��ور ربٌّ ال��ِغ��نَ��ى ول��ك��نَّ

وكان الجاهلية، يف الَوْرد بن لعروَة وهي األبيات، فأنشدته البيت؟ هذا َصْدر ما قال:
كثريًا: إليهم ويُحِسن يؤويهم كان ألنه الصعاليك عروة له يقال

ال��ف��ق��ي��ُر ش��رُُّه��ُم ال��ن��اَس رأي��ُت ف��إنِّ��ي أس��ع��ى ل��ل��ِغ��نَ��ى ذَِري��ِن��ي
وِخ��ي��ُر َح��َس��ٌب ل��ه أَْم��َس��ى وإْن ع��ل��ي��ه��م وأه��ونُ��ه��ْم وأب��َع��ُدُه��ْم
ال��ص��غ��ي��ُر وي��ن��ه��ره ح��ل��ي��ل��تُ��ه وت��زَدري��ه ال��نَّ��ِديُّ ويُ��ق��ِص��ي��ه
ي��ط��ي��ُر ص��اح��ِب��ه ف��ؤاُد ي��ك��اد َج��َالٌل ول��ه ال��ِغ��نَ��ى ذا وتَ��ْل��َق��ى
غ��ف��وُر ربٌّ ال��ِغ��نَ��ى ول��ك��نَّ َج��مٌّ وال��ذَّن��ُب ذن��بُ��ه ق��ل��ي��ٌل

استوزره. قد فكالهما أخوه الدولة فخر أو الدولة مؤيد وهو استوزره، الذي امللك بصاحبه: يريد 57
والدال. بالقاف «فقدر» 58

املحظوظ. املجدود: 59
والتهجم. االندفاع االندراء: 60

«تعار». 61
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. فرعونيٍّ كاَغٍد َدْست يف تَُجزَّع62 تلك قلت: كله؟ لهذا جامعٌة املسوَّدة أن شك ال فقال:

لسان. بذكرها يدور وال إنسان، يراها أال مان الضَّ ولك بها، وعيلَّ تحريَرها أَِجْد63 فقال:
والطاعة. السمَع قلت:

العميد؟ ابن بالغة من بالغتُه كيف بنا؛ مرَّ مما أوىل هو ما حديثه من تركنا قد قال:
والصابي؟ يوسف ابن طريقة من طريقتُه وأين

ما كان عنه حكيتُه إذا بجواب واحد كل فأجابني هذا عن جماعة سألُت قد قلت:
أبَعد. وله عليه الحكم من وكنُت ألَصق، فيه يقال

يرتفع فقال: كتابته يف عبَّاد ابن عن الكاتَب عبيد ابن سألُت قلُت: هذا. صْف قال:
تارًة الكالم، مجنون هو القاسم: بن عيل وقال بدرجتنَي. أو بدرجة فيها املتعلِّمني عن
يف وإحالٌة املعاني، يف كثري تحريٌف باقل؛ بِعيِّ يلقاك وتارة ، ُقسٍّ بالغُة منه لك تبدو64

الطبع. عن وُرشوٌد ْجع، السَّ يف وغلٌط الوضع،
َفُروَقٌة65 والعكس، القلب رديء اإلنفاق، سيئ الرسقة، كثري هو املرزبان: ابن وقال
هو الصابي: وقال إقداِمه. ِمن أظَهُر [وإحجاُمه]67 ُهجوِمه،66 قبل هزيمتُه إيراده، يف
كان َعَدا ملَّا أنه كما له، أرسع كان َخطا ولو منطَّق،68 غري وفاضل ق، موفَّ غري مجتهد
ويتطاول بعيًدا، فيقع مقاِربًا يثب70 العراقي، لطباع مخاِلف الجبيلِّ وطباع69 عليه. أبطأ

قعيًدا. فيَتقاعس صاعًدا

الستاينجاس. اإلنجليزي الفاريس املعجم يف كما ورقة، وعرشون أربع والدست: تُجزَّأ. أي تجزع: 62

مرصي. أي وفرعوني: معرب. الورق، والكاغد:
الناسخ. من زيادة وامليم «أجمد»، األصل: يف 63

له. معنى ال تحريف وهو «كنعو»، 64
الفزع. وهو بالتحريك، الفرق الشديد الفروقة: 65

«عجومه». 66
ما إثبات أو أثبتنا ما يقتيض والسياق قراءتها، تتعذر مطموسة حروف األصل يف الكلمة هذه موضع 67

معناه. يفيد
النطق. بليغ غري أي منطق: غري 68

وجمًعا. هنا كما مفرًدا يُستعَمل الطبع، الطباع: 69
«بنسته». 70
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البالغة، يف الظن بحسن نفَسه يَكِذب هو الطبائع؟!71 كانت ممَّ جعفر: بن عيل وقال
فبالجفوة اللفظ َشيْنه فأما املعنى، ويحيل اللفظ يشني فهو بالتخلف، عنه تصُدق وطباُعه
أنه والعجب واإلرادة. القصد َحْومة عن فباإلبعاد إحالته وأما والفجاجة، واإلخالل والغلظة
يتجاوزهما أو سقوًطا، دونهما يقع ادَّعاهما إذا ثم والنظم، النثر من 72 والرِّمَّ الطِّمَّ يحفظ
العادلة. البينة من العارية والدعوى الظاهر، والتشيع املمقوت، الكرب مع هذا ُفُروًطا.73

هللا أعزك — الِكْرب آَخر: إىل الخصيب بن إسماعيل بن أحمد به كتب ما أحسن وما
دونه وال يمنعه، حاجب أمامه ليس َقْدًرا، والخامل ِذكًرا النَّبيه فيه يستوي َمعِرض —
وتتبًُّعا ألفعاله، اجتالءً وأكثر املحظوظ، الرئيس عىل تحفًظا أشدُّ والناس يَحُظره. حاجز
ال وساقٍط به، يُعبَأ ال خامل عن منهم خصاله عن 74 وتنقريًا ألخالقه، ًحا وتصفُّ ملعايبه،
يُرسع الذم وقليل منه، يكرب الذنب وصغريُ فيه، يقَدح الجليل75 عيب فيسريُ له، يُكرتَث

املعنى: هذا يف هندو والبن إليه.

م��س��ت��وُر ال��م��س��ت��ور ال��خ��ام��ل ف��ي وال��ع��ي��ُب م��ذك��وُر ال��م��ذك��وِر ال��رج��ل ف��ي ال��ع��ي��ُب
م��ش��ه��وُر ال��ع��ي��ن س��واد ف��ي وم��ث��ل��ه��ا م��ه��ان��ت��ه��ا م��ن تَ��خ��َف��ى ال��ظُّ��ْف��ر ك��ُف��وَف��ِة76

وإن والخالعة، والوقاحة الرقاعة غاية يف لعبَّاٍد ابٌن بأَصبَهان نََجم قد الزهريي: وقال
قوم. به فسيَشقى يوم له كان

الفقهاء. من مجلٍس يف وخمسني اثنتني سنة هذا يقول سمعته
فضل أن إال البدن، كأمراض أمراًضا للنفس إن الحكماء: بعض قال حبيب: ابن وقال
الخري. يف البدن عىل النفس كفضل والرضر الرش يف البدن أمراض عىل النفس أمراض

يدل كما نفسه، كذب إذا عنه فتصدق صاحبها تخالف التي الطبائع أصل من العبارة بهذه يتعجب 71

اآلتي. الكالم سياق ذلك عىل
من املاء ساقه ما أو الكثري املاء األصل: يف والطم والرم، بالطم جاء يقال: الكثري، العدد والرم: الطم 72

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو وأكرم»، «الكظم األصل: يف والذي الثرى. والرم: غثاء،
تصحيف. وهو «قروًظا»، األصل: ويف التقدم. الفروط: 73

بالكاف. «وتنكريًا» 74
«الخليل». 75

فوفة. الواحدة األظفار، يف يكون الذي البياض بفاءين: والفوف تصحيف. وهو «فوقة»، 76
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جيِّد بنقدنا َزيْف نفسه، عند صحيح عندنا مريض — عباد ابن يعني — وصاحبنا77
أخٍذ يف إكراه يقع ولم فيها، املتعاملون وتَناَصف ساقها، عىل وق السُّ قامت78 ولو بنقده.
الدار. داخل ب ُرضِ الذي والجيد الدار80 خارج ب ُرضِ الذي البَْهَرج79 ُعِرف إعطاء؛ وال

اللطيف، بالطبع علينا العراقيِّني مزيَّة التزمنا أنصْفنا إذا محمد: بن أحمد وقال
الغالبة، بوطة والسُّ الحلو، والتأليف امُلونِق، واللفظ املالئم، جع والسَّ القريب، واملأخذ
امُلْشِعلة العقل، يف الزائدة بالروح، العابثة للقلب،83 الخالبة82 السمع،81 يف املقبولة واملواالة
كثري عادة عن النائية املغرتَف، غزارة عىل الدالَّة األدب، فضل عىل املوقوفة84 للقريحة،
ال وخاِذلتُه له، ال عليه كلها بأشياء الصناعة هذه يف بُِيلَ عبَّاد وابن والخلف. السلف من
العادة والثاني العمود، وهو85 الطبع فقد أنه به بُِيلَ ما فأول ُمنِْقذتُه. ال وُمْسِلمتُه ناِرصتُه،
تتبُّع والرابع الرديء، االختيار وهو اللفظ من بالجايس87 الشغف والثالث املؤاتية،86 وهي
استكراه والسادس املعنى، دون اللفظ مع الذهاب والخامس املبني، الضالل وهو الوحيشِّ
والثامن باالعرتاض، املجهوُل التعاُظل88 والسابع النَّبَْوة، عىل واللفظ املعنى من املقصود
للثقة — كان بما االتِّعاظ89 قلة والتاسع فحص، وال ح تصفُّ غري من الفاسدة الرسوم إْلف

واأللف. والصاد الواو غري منها يظهر لم مطموسة حروف األصل يف الكلمة هذه موضع 77

الناسخ. من زيادة والالم «قاملت»، 78
الرديء. والبهرج: «التهزيج». 79

الرضب. دار يريد 80
«السبع». 81

بالجيم. «الجالبة» األصل: يف 82

بدونهما. الكالم الستقامة الناسخ من زيادة ولعلهما والم، كاف «للقلب» قوله بعد األصل يف ورد 83

كلمتني. يف تحريف العبارة هذه ويف األذن»، فضل عىل «املرقوقة 84
الناسخ. من زيادة والالم «ولهو»، 85

املعينة. املساعدة أي املؤاتية: 86
ْلب. الصُّ الجاف الجايس: 87

«وعاظل بعض، فوق بعضه وواىل عقده إذا الكالم» «عاظل ويقال تصحيف. وهو بالطاء، «التعاطل» 88

وكرره. القول من بالرجيع أتى بالكالم»:
«االعتطال». 89

80



الرابعة الليلة

وهذه العز. سوق يف باالقتدار املتاع تنفيق والعارش الفائت،90 من — النفس يف الواقعة
الجهالة. وطرق الضاللة، سبل كلها

كان وإن غريه إىل والرجوِع بنفسه، الظن سوء من للمنشئ أنفع يشء وليس قال:
أحَزُم واملستعنُي92 تثقيف، إىل محتاج وهو إال محسوب91 الدنيا يف وليس الدرجة. يف دونه
يستعجم كما املعنى يستعجم وقد ينقص. لم شاور ومن يكمل، لم تفرَّد ومن املستبد، من
د املعقَّ وينحل النثر، ينتظم كما النظم94 وينتثر املعنى، 93 يَنِدُّ كما اللفظ د ويَْرشُ اللفظ،

املنحل. د يُعقَّ كما
بالسمع. املمجوجة النَّبَْوة واجتناب بالطبع، امَلذوقة الحالوة اجتالب عىل واملدار
االستكراه، البالغة آفات ورش تصفو. قد الَكِدرة والقريحة تَكُدر، قد الصافية والقريحُة

بالعفو. الرضا نصائحها وأنَصُح
يف يزدحم الكالم إن فقال: ذلك، يف له فقيل كثريًا، قلُمه يَِقُف ع املقفَّ ابن كان وقال:

ه. ألتخريَّ قلمي فيَِقُف صدري
مضطر. واملخاِطب95 مختار الكاتب ألن الخطاب، ح تصفُّ من أكثر ح يُتصفَّ والكتاب
أخطأت، أم فيه أصبَت ينظر وإنما أبطأت، أم فيه أرسعَت يعلم فليس كتابك عليه يَِرُد ومن

غلطك. عىل 96 ُمَعفٍّ غري إرساعك أن كما إصابتك، غريُ فإبطاؤك أسأت، أم وأحسنَت
من أبلغ هو الجملة يف قلُت: أصحابنا؟ من غريه ِمن هو فأين مفيد، كله هذا قال:
التفاوت. من وأبَعُد َمْوِرًدا، وأعذَُب َرِكيَّة، وأََجمُّ وأَْرَوى، وأحَفُظ وأغَزُر يوسف،97 ابن

يشء. يف عبَّاد ابن من يوسف ابن وليس

الغائب. 90
الناس. يف معدود أحد أي محسوب: 91

له. معنى ال تحريف ألفاظها جميع ويف املشيكم»، من أجزتم «واملستعمل األصل: يف 92

و«يند». «يرشد» مكان و«ينفد» «يربد» 93
«اللفظ». 94
«املحاكم». 95
«مقف». 96

بني دولة يف الكتَّاب أعيان أحد يوسف، بن العزيز عبد القاسم أبو هو يريده الذي يوسف ابن 97
دسَّ الذي وهو ألوالده، َدفعات بعده الوزارة وتقلد أيامه، طول الدولة لعضد الرسائل ديوان تقلد بَُويْه،
رسائله. من نماذج اليتيمة من الثاني الجزء ويف قتله. ثم سجنه حتى الدولة صمصام عند سعدان البن
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من أول يقول: ثوابة ابن سمعت يقول: الَجَمل ابن سمعت فإني العميد ابن فأما
تاله وإن َلِحقه، تَِبعه إن أنه وَظن الجاحظ مذهب تَخيَّل ألنه الفضل، أبو الكالم أفسد
الجاحظ مذهب أن الفضل أبو يعلم أال نفسه. من قريبًا الجاحظ من بعيًدا فوقع أدركه،
والعلم واملنشأ بالطبع أحد: كل صدر يف تجتمع وال إنسان، كل عند تلتقي ال بأشياء مدبَّر
يملكها قلَّما مفاتُح وهذه والبلوغ، واملنافسة والعشق98 والفراغ والعمر والعادة واألصول

واحد. منها ينفكُّ قلَّما مغالُق وسواها99 واحد،
تشبَّه ولقد منه. أشَعر كان كما أبيه، من أبلغ كان عاش فلو الكفايتنَي، ذو ابنُه وأما
دلَّتنا التي ملعلِّمه، ومسائِله كالمه يف وَمَجانَته إلخوانه، مكاتبته يف فافتُِضح بالجاحظ
وكان نفسه. َق َحمَّ شاء ومن وتَغطِّيه، ه تسرتُّ يف تأتِّيه101 وسوء وغارته،100 رسقته عىل
املعاني، نَْزر102 وهو قريبة. كل من الناس وأبَعَد غريبة، لكل ادَّعاءً الناس أشدَّ هذا مع
يف َفَلج103 أو باللسان، بَلُغ أو بالقلم، خطَّ ملن الناس أحَسَد وكان باللفظ. الَكَلف شديُد
الناُس لقي ولقد خطاب. يف اتَّسع أو جواب، يف أغَرب أو بالنادرة، [َفِكه]104 أو املناظرة،
وقفَت105 بُيِّضْت وإذا الرسالة، يف ذلك ذكرُت وقد الخبيثة. األخالق لهذه الدواهي منه

وانرصفُت. هللا. شاء إن آخرها إىل أولها من عليها

الكتابة. صناعة من يزاوله ما إىل وميله رغبته هنا: بالعشق يريد 98
«ووباها». 99

«وغارفته». 100
«تأليه». 101
«يزور». 102

به. وظفر خصمه عىل فاز فلج: 103

من ظهر ما إىل أقرب أثبتناه وما قراءتها. تتعذر مطموسة حروف األصل يف الكلمة هذه موضع 104

حروفها.
الناسخ. من زيادة والواو «ووقفت»، 105
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بىل. قلت: بدأْنا؟ به كنا ما م تتمِّ أال أخرى: ليلة يل قال
ة امَلَحجَّ عىل وأمضاهم املستقيمة، للطريقة الناس 2 أََحبُّ فإنَّه إسحاق1 أبو فأما
كان وال بذاك، النحو يف عباد ابن وليس النحو، من نصيبه قلة عليه يُنَْقم وإنما الوسطى.
فلسفية، معانيه إسحاق وأبو اليسري. اليشء عنه يذهب وكان ضعيًفا، إال العميد ابن أيًضا
وهو يَلتفت وال يَْكَهم،3 وال يَِكلُّ وال يَْرُسب، وال يَثِب ال محمودة، وعادته عراقية، وطباعه

ملتِفت. وهو ه يتوجَّ وال ه، متوجِّ
مثاله، عىل احتذى كان وإن عليه، أْوَىف قد وهو عبدكان،5 ابُن إمامي لنا: وقال4
أزَهر. ورساُجه أنَرض، وَرْوُضه أَنَْقد، وناِظُره أَْوَقد، وخاطُره أخَفى، ومأخذُه أكثر، وفنونُه

الدولة عز وعن الخليفة عن ببغداد اإلنشاء كاتب كان الصابي، هالل بن إبراهيَم إسحاق بأبي يريد 1

عضد ملك فلما منه، صدرت مكاتباٍت الدولة عضد عليه ونقم .٣٤٩ سنة الرسائل ديوان وتقلد البويهي،
فأبى اإلسالم عىل وأُِريد بويه. بني أخبار يف «التاجي» كتاب له وألف فأطلقه، فيه فشفعوا قتله أراد الدولة
سنة قبل مات إنه النديم ابن وقال خلكان، ابن روى كما ٣٨٤ سنة مات أن إىل الصابئة دين عىل وظل

.٣٨٠
أثبتنا. ما يقتيض بعُد اآلتية العبارة وسياق «جم»، 2

يضعف. يكهم: 3
الصابي. إسحاق أبو أي «وقال»: 4

ديوان وله فصيًحا، ًال مرتسِّ بليًغا وكان الطولونية، للدولة كاتبًا كان عبدكان، بن محمد هو عبدكان ابن 5
رسائل.
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وشنَّ مواضع، يف وكنى أمور عن أبان فإنه ،« «التاجيِّ بالكتاب تَقدَّم من كل عىل ويزيد
حقائق عىل االطِّالع وعىل التفلسف، عىل ودلَّ األول، الرَِّعيل مع املنري الصبح يف الغارة
يف الكتَّاب وأعرق الخطابة، يف الناس أعَرق به لكان غريه6 له يكن لم ولو السياسة،
فهو ُسِبك كيفما إبريٌز ذهٌب هو إنما منظوُمه، ومنثوُره منثوُره، ونظُمه هذا، الكتابة.
والتواضع الناصع الظُّْرف مع هذا، عليه. ويَُشكَّل منه يُصاغ بما يختلف وإنما واحد،
وله الناس. بأصناف والخربة بالزمان، واملعرفة الدَِّمث، والُخلُق اللطيفة، واللهجة الَحَسن،
له يُسلِّم ال من ألَْرَحم وإني إنسان. فيها ماثله وما أحد، إليها سبقه ما الكالم من فنوٌن
كان وإن معذور، فهو جاهًال كان فإن عامًلا، وإما جاهًال يكون أن إما ألنه الوصف، هذا

َمِهني. والحاسد حسده، عىل — يعلمه ما بدافع — نفسه من يدل ألنه َملُوم فهو عامًلا
طالب أبو نعم، قلت: زمرتهم؟ يف ويَدُخل بهم، يُْلَحق من هؤالءِ زمان يف كان هل قال:
العميد ابن ِفناء انتََجع بعدما يَْلم الدَّ مِلك للَمْرُزبان كتب عيىس، بن عيل آل من الَجرَّاحي،
منه ولقي فعله، سوء عىل ندًما ناِجِذه عىل ذلك بعد وَعضَّ وطرده، فحسده الفضل، أبي

مبثوثة. ورسائلُه األمرَّيْن. طالب أبو
َحَسن وهو ونواحيها. املراغة إىل ووقع البرصة، أهل من وكان الَفَلكي، الحسن وأبو
ُمناًخا،9 وأبَعُدهم َسْكبًا،8 وأْغَزُرهم َغْربًا،7 أََحدُّهم وهو اللفظ، حوايش رقيق يباجة، الدِّ
له: وقرأُت الظاهر. من للباطن هم وأنَرشُ اآلِخر، عىل لألول وأعطُفهم نُقاًخا،10 وأعذَبُهم

عن العفَو ويجعل ف، متلهِّ نادم إىل متعطِّف راحٍم نظر ينظر أن رأى فإن
أقَدُرهم باالغتفار الناس فأجَدر وسلطاِنه، بسطِته عن صدقًة وكفراِنه َفْرَطته

تعاىل. هللا شاء إن َفَعَل االنتصار؛ عىل

«خربه». 6
الثاني. يف والقاف األول يف بالجيم قربًا»، «وأجدهم 7

سكنا». «وأعررهم 8
بالثاء. «ثناخا» 9

الصايف. العذب البارد املاء والنقاخ: تصحيف. وهو بالفاء، «نفاخا» 10
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من إبراهيم، بن محمد له يقال املراغة أهل من رجل وبني بينه واسعة مكاتبات وله
واملرذول ُجُدود،11 عىل منه وهم مبْثُوث، الناس يف الفضل الجملة، ويف رأى». َمن «ُرسَّ أهل

ونقِصه. تخلُّفه بني املرتدِّد َلبُوِسه، من العاري هو
أن لو وهللا قلت: تذكرها؟ التي الصفات هذه مع فيه هو ما له يتم فكيف قال:12

السياق. هذا عىل األمور لكانت ُمقامه، أُِقيَمت َوْرهاء13 أمًة أو بلهاء، عجوًزا
ال باب وهذا تفعل؟ َلم ولِم فعلَت، ِلَم له: يقال أن أَِمن قد قلُت: ذاك؟ وكيف قال:
تَاوية،14 أموال يف الَهَرِويُّ صاحبُه نُِصح ولقد سعيد، بَجدٍّ إال امللوك َخَدم من ألحٍد يتفق
خنًقا. الراقَع قتل ثم فيها، ما عَرف حتى إليه بالرُّقعة فَقذَف عارية، النظر من وأموٍر
فيه وال ناظر، له ليس ولكن نظائر، ولنظائره نظائر، وله بالوعيد، يدين وهو هذا،
َجدُّه فيقلبُه بالخطأ فيه يُحَكم أمر يف ع َرشَ ربما أصحابه: من الثقُة يل وقال ُمناظر.
أستار يف خفيٌَّة واالنحطاط االرتفاع عند خلقه يف هللا وأرسار وحي. عن كأنه حتى صوابًا
عىل األمور جرت ولو مهذَّب. ويلٌّ وال مرَسل، نبي وال مقرَّب، مَلك إليها يهتدي ال الغيب،
ج يخرِّ فإنه داٍر، يف أو شارع عىل مصطبة يف معلًِّما لكان العقل، وقضية الرأي موضوع
تُْعِجب أشكال وهذه وإبدائه، وإعادِته واستكباره، واستحقاره وتشاُدِقه، بتفيُهِقه اإلنسان
التعلُّم عىل والحرِص للمالزمة سببًا بها فرُحهم ويكون املعلِّمني، من رهم تنفِّ وال الصبيان

والدراسة. والرواية والحفظ
العيناء: أبو قال قلُت: الوداع. ُمْلَحة هاِت الرسالة. تبيِّض أن إىل كاٍف قدٌر هذا قال:
هللا رسول بُوِيع ما عىل قال:]15 [َعَالَم؟ أبايعكم قلُت: بايع. : املهديُّ قال دعلج: أبو قال
إنما ني، ِصفِّ يدرك لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن : املسمعيُّ سيَّار أبو كريز قال ني! ِصفِّ يوم ملسو هيلع هللا ىلص
األمريُ علم قد شعيب: أبو الُفَقيْميُّ رباط بن دوست فقال ومعاوية. عيلٍّ بني ني ِصفِّ كانت

وانرصفُت. الناس! عىل التسهيل أحبَّ ولكن هذا،

بالفتح. «جد» الواحد الحظوظ، الجدود: 11
عباد. ابن عىل يعود «له» يف والضمري الوزير، أي «قال»: 12

الحمقاء. الورهاء: 13
هالكة. أي تاوية: 14

يقتضيه. والسياق باألصل، يرد لم املربَعني بني ما 15
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أم العجم عىل العرب ل أتفضِّ قال: أن املجلَس به فاتَح ما فأول أخرى، ليلًة حرضتُه ثم
العرب؟ عىل العجم

عجم، هؤالء من وثالث والهند، وفارس والعرب الروم أربع: العلماء عند األمم قلت:
ما وتفاريِق َلها ما جوامع مع الثالثة، هؤالء من أفضل وحدها العرب يقال: أن وصعٌب

عندها.
كالًما أروي نفيس تلقاء من بيشء أحكم أن قبل فقلُت: الُفْرس. بهذا أريد إنما قال:
صاحب وهو الفضل، أهل بني ل مفضَّ العجم، يف عريق الُفْرس يف أصيٌل وهو ع، املقفَّ البن

الكالم. من َضْحَضاح يف الكتاب هذا بعد الرسائل أصحاب تركُت القائل: «اليتيمة»
امِلْربَد َعْرَصة يف َلُوقوٌف إنَّا َشبَّة: بن َشبيب قال قلت: وعونه. هللا بركة عىل هاِت قال:
ع، املقفَّ ابن طلع إذ املرص أعيان حرض وقد — الناس ومجتمع األرشاف موقف وهو —
متون عىل يَِقُفكم ما فقال: بطلعته، ْرنا وُرسِ ُمساءلته، إىل وارتاح له، َهشَّ إال أحد فينا فما
أصاب ما مثَلكم يبتغي األرض أهل إىل الخليفُة بعث لو فوهللا املوضع؟ هذا يف دوابِّكم
واستقبال الشمس، من وواقيٍة ممدود، ظلٍّ يف برثن ابن دار يف لكم فهل سواكم، أحًدا
ويَسمع وأَْوَطُؤه، بساط خري فإنها األرض د ونتمهَّ والغلمان، للدَّوابِّ وترويٍح مال، الشَّ من

للحديث. وأََدرُّ للمجلس، أََمدُّ فهو بعض، من بعضنا
علينا أقبل إذ مال، الشَّ م نتنسَّ برثن ابن دار يف دوابِّنا عن ونزلنا ذلك، إىل فسارعنا
نقصد األمم، أعقل فارس فقلنا: الفرس يريد أنه فظننا أعقل؟ األمم أيُّ فقال: املقفع، ابن
فتعلَّموا، ُعلِّموا قوم هم فيها، وال لها ذلك ليس كال، فقال: مصانعته. ى ونتوخَّ مقاربته
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وال استنباط لهم ليس اتِّباعه، إىل فصاروا بأمر وبُِدئُوا واقتدوا،1 فامتثَلوا لهم وُمثِّل
أصحاب وهم وثيقة، أبداٌن لهم بل عندها، ذلك ليس فقال: الروم. له: فقلنا استخراج.

غريهما. يحسنون وال سواهما، يعرفون ال وهندسة، بناء2
قال: ْك. فالرتُّ قلنا: رِويَّة. وال لها فكر ال وصنعة، أثاٍث أصحاب قال: ني. فالصِّ قلنا:
فالزَّنْج. قلنا: وحيلة. وَشْعبَذة وَمْخَرَقة3 َوْهم أصحاب قال: فالهند. قلنا: للِهَراش. ِسبَاع
بعض، إىل بعضنا وَهَمس فتَالَحْظنا العرب. قال: إليه. األمَر فرددنا هاملة.4 بهاِئم قال:
أن لوددُت فوهللا مقاَربتكم، يفَّ تظنون كأنكم قال: ثم لونُه، وامتُِقع منَّا، ذلك فغاظه
[ال]5 ولكن الصواب، يفوتني أن األمر فاتني [إْن] كرهُت ولكن فيكم، وال لكم ليس األمر
العرب إن املصانعة؛ م وتوهُّ املداراة، ِظنَّة من ألخرج ذلك قلت ِلَم لكم أبنيِّ حتى أَدُعكم
واحد كلُّ احتاج اإلنس، من ووحشٍة َقْفر، بلد أهُل يدلُّها، كتاٌب وال ه6 تؤمُّ أوٌل لها ليس
فَوَسموا األرض نبات من معاشهم أن وعلموا وعقله. ونظره فكره إىل وحدته يف منهم
وأوقاِته ويابسه، رطِبه يف ذلك مصلحة وعرفوا جنسه، إىل ونسبوه بِسَمته، يشء كلَّ
ربيعيٍّا فجعلوه واختالفه، الزمان إىل نظروا ثم والبعري. الشاة يف منه يَصلُح وما وأزمنِته،
وعرفوا األَنْواء، لذلك فوضعوا السماء، من رشبهم أن علموا ثم وشتويٍّا، وَقيِْظيٍّا وصيفيٍّا،
نجوم فجعلوا األرض، يف االنتشار إىل واحتاجوا السنة. من منازله له فجعلوا الزمان تغري
ينتهون شيئًا بينهم وجعلوا البالد. بها فسلكوا وأقطاِرها، األرض أطراف عىل أدلًة السماء
إن حتى املكارم، عىل هم ويحضُّ الدناءة، به ويتجنبون الجميل، يف بهم ويرغِّ املنكر، عن به
يف ويُرسف شيئًا، نعتها من يُبِْقي فما املكارَم يصف األرض من َفجٍّ يف وهو منهم الرجل
ثم املعروف، اصطناع عىل به ون يُحاضُّ وهم إال كالم لهم ليس . يقرصِّ فال املساوئ ذمِّ

«وامتدوا». 1
تحريف. وهو «بقاء»، 2

يف أصله عليه ما بغري اليشء ترى كالسحر أَُخذ وهي واحد، والشعوذة والشعبذة «الخرق». األصل: يف 3

العني. رأي
«هائلة». األصل: ويف مهملة. أي هاملة: 4

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة الكلمة هذه 5

لها. يسنه ما وتتَّبع وتقصده تتوخاه أي وتؤمه: له. معنى ال تحريف وهو «كوكبه»، 6
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ويستخرجه بعقله، ذلك يصيب منهم واحد كل امَلحامد، وابتناء املال وبذْل الجار حْفظ
قلت فلذلك عارفة. وعقوٌل بة، مؤدَّ نَحائُز7 بل يتأدَّبون، وال يتعلمون فال وفكرته، بفطنته
هذا الفهم. وذكاء الِفكر، وصواب الِبنيَة، واعتدال الفطرة،8 لصحة األمم، أعقل إنهم لكم

الحديث. آخر
اآلن هاِت به! أتيَت وما قصصتَه ما أحسَن وما املقفع! ابن قال ما أحسَن ما قال:9

ومستنبَط. مسموع من عندك ما
عليه فالزيادة كافيًا، بعقله ُم املقدَّ أدبه يف البارُع الرجل هذا قال ما كان إن فقلت:

فيه. فائدة ال مثله هو بما وإْعقابُه عنه، مستغنًى فضٌل
صوابُه يُعتَقد ما عىل الدالئل مختلف والتقبيح التزيني يف الوصف 10 حدُّ فقال:
الناس تَداَرأ ما أمهات من — أمة عىل أمة تفضيل أعني — مسألة وهذه متباين. وخطؤه،
واتفاق متني صلح إىل الباب هذا يف الكالم تناقلوا منذ يرجعوا ولم فيه، وتدافعوا عليه

ظاهر.
َمنَْشئه وال عادِته وال فطرته يف ليس الفاريسَّ فإن هذا، وقع ما بالواجب فقلُت:
وكذلك الفاريس. فضل يقر أن وَديَْدِنه العربي ِجِبلَّة11 يف وال العربي، بفضل يعرتف أن
شيئنَْي: عىل موقوف والرشف الفضل فاعتبار وبعد، والديلمي. والرتكي والرومي الهندي
والرأي والرديء، للجيِّد باالختيار النشأة أيام يف قوم دون قوم به ُخصَّ ما أحدهما
فضائُل أمة فلكل هذا عىل األمُر وقف وإذا واآلخر. األول يف والنظر والفائل، الصائب
وعقدها وحلِّها صناعتها يف الناس من طائفة ولكل وَمساٍو، محاسُن قوم ولكل ورذائل،
جميع عىل ُمَفاَضة والنقائص والرشور والفضائل الخريات بأن يَقِيض وهذا وتقصري. كمال

كلِّهم. بني مفضوضٌة الخلق،

تحريف. وهو «كجاير»، األصل: ويف نحيزة. الواحدة والطبائع، العادات النحائز: 7
الليلة – األول [الجزء يف اآلتي تعبريه عليه يدل كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «الفكرة»، األصل: يف 8

السادسة].
الوزير. أي «قال»: 9

االستفهام. يقتيض ال بعد اآلتي الكالم سياق فإن الناسخ، من زيادة و«ما» حد»، «ما 10
«حيلة». 11
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الِفْكر وللهند والحكمة، العلم وللرُّوم والرسوم، والحدود واآلداب السياسة فللُفْرس
والفرح، والَكدُّ الصرب وللزَّنْج واإلقدام، الشجاعة ْك وللرتُّ واألَناة، ْحر والسِّ ة12 والخفَّ والرويَّة

والبيان. والخطابة والذِّمام والجود والبالء والوفاء والِقَرى النجدة وللعرب
أفرادها، من واحد لكلِّ ليست املشهورة، األمم هذه يف املذكورة الفضائل هذه إن ثم
بأضدادها، وموسوم جميعها، من عاٍر هو َمن جملتها13 يف ثم بينها، الشائعة هي بل
والَهَمج، الرَّعاع يف داخٍل األدب، من خاٍل بالسياسة، جاهل من الُفْرس تخلو ال أنه يعني
وغريهم. والروم الهند وكذلك 14، َعِييٍّ بخيٍل َطيَّاش جاهٍل جباٍن من تخلو ال العرب وكذلك
تالَقْوا الُفرس من والكمال الفضل بأهل الروم من والكمال الفضل أهل ُقوبل إذا هذا فعىل
ال وتلك الكمال، وحدود الفضل مقادير يف إال تفاوٌت بينهم يكن ولم مستقيم، رصاط عىل
والخساسة النقص بأهل أمة من والرذيلة النقص أهل ُقوبل إذا وكذلك تلُمُّ. بل 15 تخصُّ
والحدود، األقدار يف إال [تفاُوت]16 بينهم يقع ولم واحد، نهج عىل تالَقْوا أخرى أمة من
تقاسمت كلها األمم أن الكشف بهذا بان فقد عليها. يَُعاُر17 وال إليها، يُلتَفت ال وتلك
يتنازعه ما إال ذلك بعد يكن ولم الفكرة، واختيار الفطرة باضطرار والنقائص الفضائل
الغضبيَّة، النَّْفس من الغالب والهوى امَلنَْشِئيَّة، والعادة الرتابية، بالنسبة بينهم الناس

ْهِويَّة. الشَّ القوة من الهائج والنزاع
واإليماء عليه الداللة من كالُمنا يخلو أن يجوز ال كبري أصل وهو آَخر، يشء هنا وها
وهمك أرسلت إذا مكشوف بنيِّ وهذا ضدها،19 عىل زمان لها أمة كل 18[ أنَّ [وهو إليه،

بالخفة: ويريد أثبتنا. ما صوابه ولعل السياق، يناسب ما معانيها من نجد ولم «املقة»، األصل: يف 12

بذلك. الهنود وصف سبق وقد اليد، يف خفة فإنها الشعوذة،
«أجلتها». 13
«غبي». 14

أمة، دون أمة تخص ال أنها ويريد السياق. يناسب ال الكلمتنَْي ومعنى تسلم»، بل «يحصل األصل: يف 15

كلها. األمم تجمع بل
قراءتها. تتعذر األصل يف مطموسة حروف الكلمة هذه موضع 16

يعاب. يعار: 17
يقتضيها. والسياق األصل، يف ترد لم مربََّعني بني التي التكملة هذه 18

زيادة «ذا» وقوله هذا»، «ضد األصل: ويف عدوها. عىل والغلبة الدولة فيه لها تكون زمان لها أي ضدها: 19

اآلتي. الكالم سياق عليه يدل كما الناسخ من
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وأمر، ودبَّر ورَسم وَرتَق، وفتَق وَرأَس وَمَلك، وساس َغَلب ا َلمَّ واإلسكندر يونان دولة يف
أنورشَوان كرسى حديث إىل عطفت إذا وكذلك وأخرب، وفعل وسطَّر، ومحا وزجر، وَحثَّ
معارض غري وَمعاِرض األول، ُغْلف غري ُغْلف يف كانت وإن بأعيانها، األحوال هذه وجدت
أشجع؟ وجدتَهم الناس أيُّ له: قيل حني الدولة صاحب مسلم أبو قال ولهذا املتقدِّم،
سعادتها مبدأ يف أمة كل هذا وعىل صدق. وقد شجعان، دولِتهم إقبال يف قوم كل فقال:
االعتبار وهذا وأصدق. وأَْرأَى وأنَطق وأخَطب وأجود وأسخى وأمجد وأشجع وأَنْجد أفضُل
طائفٍة، لطائفٍة حاٍو يشء إىل ٍة، أمَّ ٍة ألمَّ شامٍل يشء إىل األمم، لجميع عامٍّ يشء من ينساق
بشخٍص خاصٍّ يشءٍ إىل بيٍت، بيٍت يف معتاٍد يشء إىل قبيلٍة، قبيلٍة عىل غالٍب يشء إىل
تعاىل هللا جود فيض إىل يشري20 أمة إىل أمة من التحول وهذا إنساٍن. وإنساٍن شخٍص
الدهر تطاول عىل واستعدادهم لقبوله، استجابتهم بحسب وخليقِته بريَّته جميع عىل21
بال ِعيانًا الحقَّ أبرص بها، قذًى ال بعني الرَّبْوة هذه إىل َرِقَي ومن فضله. من ذلك نَيْل يف
وضح األمور وأوائل األحوال مبادئ يف نظرك صدق ومتى [فرية]،22 بال عنه وأخرب ِمْرية،
عرفان يف ريب حينئٍذ يَبَْق ولم طلع. إذا كالقمر واستنار َمتَع،23 إذا كالنهار كلُّه هذا لك
ويخرج اللَّجاج، ويَجِلب بالتعصب، ويَْسُمج بالهوى، يَْلتاث ما إالَّ الصواب، وحصول الحق
الحكم هذا صحة تعرف أن آثرَت فإذا املراد. ويضلُّ املعنى يَِطيُح25 فهناك امَلْحك،24 إىل
بن العباس انرصف املوصيل: إبراهيم بن إسحاق قال أرويه: ما فاسمع الرأي هذا وصواب
بني رأيُت خريًا، وسيكون أمًرا، رأيت إني ُسَليم، بني «يا فقال: مكة من َلميُّ السُّ ِمْرَداس
عمائمهم وكأن ُجنَّة، الدُّ بُُدور وجوَههم وكأن الرَُّديْنِيَّة،26 الرِّماح ُقُدوَدهم كأن املطلب عبد

الناسخ. من زيادة «وهو» قوله أن والظاهر يشري»، «وهو 20
«إىل». 21

هذا يفيد ما أو أثبتنا ما تقتيض الكالم واستقامة قراءتها، تتعذر األصل يف الحروف مطموسة كلمة هنا 22

املعنى.
الزوال. قبل ارتفاعه غاية وبلغ ارتفع النهار: متع 23

اللجاج. يف والتمادي املنازعة املحك: 24
«يطبخ». 25

الرماح. تَُقوِّم كانت العرب من امرأة وهي ردينة، إىل نسبة الردينية: الرماح 26
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له َغَرس ثمًرا27 أراد إذا هللا وإن امَلْحل. عىل الَوبْل مَطُر منطقهم وكأن أَْلِوية، الرجال فوق
وا واستبِرشُ ِظالَله، وتََفيَّئُوا َغيْثَه، وتََوكَُّفوا28 ثمرتَه، بوا فرتقَّ هللا، َغْرُس أولئك وإن َغْرًسا،

به.» عليكم هللا بنعمة
واطَّلع بالخايف، وأحسَّ باملستور، وَشَعر الغيب، باب الكالم بهذا العباس َقَرع ولقد
يشء وهذا ع. املتوقَّ والحادث امُلْزَمع، األمر إىل هاِجسه بلطف واهتدى املسترت، عىل عقلُه
وصحة هيئتها، واعتدال ِبنْيَتها، وجودة فكرتها، وصفاء وحدتها، لطول العرب، يف فاٍش
أسمائها يف كالمها وتصاريف لغتها، وَسَعة طبِعها، واتِّقاد ذَْرعها، وَخالء ِفْطرتها،
وغرائب استعاراتها، يف البديعة ومآخِذها اشتقاقاتها، يف وَجَوَالنها وحروفها، وأفعالها
يف تبحبُحها29 وفنون ترصيحاتها، مقابلة يف كناياتها ولطف اختصاراتها، يف فها ترصُّ
لهم، ُمَسلَّم وأضعافه وهذا لفظها. حركات يف مقاربتها30 وعجيب مقاصدها، أكناف
يافة والضِّ والذِّمام31 والنجدة الشجاعة مع إليهم، ومنسوٌب فيهم، ومعروٌف عليهم، ر وموفَّ
حب يف والتهالُك والسخاء، والبذل والوفاء، والحفاظ واألَنَفة والَحِميَّة والَخطابة والِفْطنة
قبل جاهليتها يف به ت ُخصَّ مما ذلك غري إىل والهجاء، الذم عن الشديد والنََّكل32 الثناء،

عليه. واملكابرة فيه، والبُْهت وجحوده، دفعه إىل سبيل ال مما اإلسالم،
أصحابنا كلغة األمم، جميع من — نستوعبها لم وإن — كثريًة لغاٍت سمعنا وقد
هذه من ليشء وجدنا فما والزَّنْج، وأندلس وِصْقالب وُخَواَرزم ْك والرتُّ والهند والروم العجم
حروفها، بني نجده الذي والفضاءَ كلماتها، يف التي الُفَرج أعني العربية، نُُصوَع33 اللغات
تُْجَحد ال التي واملساواَة أمثلتها، يف نذوقها التي واملعاَدلة مخارجها، بني التي واملسافَة

«أمًرا». 27
أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق قراءتهما، تتعذر مطموسان األصل يف الكلمة هذه من األوالن الحرفان 28

وانتظروه. ارتقبوه غيثه» «توكفوا ومعنى
اتساعها. أي تبحبحها: 29

«مغاربها». 30
«والتمام». 31

عنه. والتنحي اليشء عن النكوص أي النكول، يف لغة بالتحريك: النكل 32
والعني. الواو غري منها يظهر ولم األولني، الحرفني مطموسة األصل يف الكلمة هذه وردت 33
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عرض34 فاْلَحظ الحكم، هذا وصحة القول، هذا حقيقة تعرف أن شئَت وإذا أبنيتها. يف
وإىل وتعوًُّصا،36 ا ً وتَعرسُّ وتعاُظًال،35 وتراُدًفا وتداُخًال، تالبًسا أَشدِّها بني هو الذي اللغات
38 وأحَرضُ أوزانًا،37 وألطف اسًما، وأخفُّ لفًظا، وأرقُّ حروًفا، أَْسَلس هو مما بعدها ما
وأصحُّ فضًال، وأوضح عدًال، وأَْعدل َمْدَرًجا، وأعىل40 منهًجا،39 وأَْجىل َمْخرًجا، وأحىل ِعيانًا،
الذي املبدأ بأن تحكم فإنك العربية، إىل تنتهي ثم لغة، بعد لغة إىل تنِزل41 أن إىل وصًال،
اإلفصاح يف العربية عىل وقف حتى قليًال قليًال واألَْغماضرسى42 العوائص يف إليه أرشنا

واإليماض.
الهوى عن متنزًِّها اآلفة، من بريئًا الِبنية، صحيح كان من كلُّ يجده43 يشء وهذا
45 مسرتَقٍّ غري الحكومة، يف للحق متحرِّيًا الخصومة،44 يف لإلنصاف محبٍّا والعصبيَّة،
إىل يرجع ن ممَّ كثريًا ألعجب وإني بالعادة. ر46 مسخَّ وال باِإلْلف، مخدوع وال بالتقليد،
ما وأنكر وصفتُه، الذي هذا أبى إذا كثري، وأدب سديد، وعقل جامع، وعلٍم واسع، فضل

ذكرتُه.

«غرض». 34
يكرره. ال أي الكالم، بني يعاظل ال زهري وكان بعض. فوق بعضه وتوايل تراكبه الكالم: تعاظل 35

صوابه ولعل السياق، يناسب ما التقوض معاني من نجد ولم والضاد، بالقاف «وتقوًضا» األصل: يف 36

واحد. الكلمتنَْي مؤدَّى إذ التعرس، عىل عطفه عليه يدل كما أثبتنا ما
«أوراًقا». 37

الظهور. شديدة أنها عيانًا» «أحرض بقوله ويريد السياق. يناسب ال ومعناه «وأخطر»، األصل: يف 38

«متهجكم». 39
«ولعال». 40
«ترتك». 41

الناسخ. من زيادة والتاء «سرتى»، 42
الوجه. هذا عىل إثباتها يقتيض الكالم وسياق والهاء، الدال غري األصل يف الكلمة هذه من يظهر لم 43

«الخصوصية». 44
أثبتنا. ما صوابه ولعل «مستفرًغا». األصل: يف 45

«مستخزنا». 46
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ويتناول العرب، يسبُّ وهو كتابه يف 47 الَجيَْهانيِّ من عجب فضَل أيًضا وأعجب
والحيَّات، والُجْرذان باب والضِّ الرَياِبيع يأكلون ويقول: أقدارها، من ويحطُّ أعراَضها،
فضائل من ُسِلخوا قد وكأَنَّهم ويتفاحشون. ويتهاَجْون ويتساورون، ويتعاورون48
شاه»، «َسَكان العرب مِلك ي يسمِّ كرسى كان ولهذا قال: الخنازير. أُُهب ولبسوا البََرش،
وكالًما وأَْطالئها.50 والذئاب وِجرائها، بالكالب شبههم لشدة وهذا49 قال: الكالب. مِلك أي

قوله. بفضل نفسه من يضع كان وإن ِمثله، عن قدره أرفع ْوب الصَّ هذا من كثريًا
الَفيايفَ وتلك الخاوي املكان وذلك الجزيرة وتلك القفَر ذلك نزل51 لو يعلم ال أتُراه
بالهند، كان بََلْهَور52 وكلُّ الروم، يف كان قيرص وكلُّ الُفرس، يف كان كرسى كلُّ وامَلوامَي
وكلُّ بَفْرَغانة، كان أَْخَشاد53 وكلُّ ْك، بالرتُّ كان خاقان وكلُّ بخراسان، كان ُفْغفور وكلُّ
ما أكل جاع من ألن األحوال، هذه يَْعُدون كانوا ما وأَْرُدوان؛ أسكناَن55 من كان َصبَْهبُذ54

أحمد هللا عبد أبو أحدهما اثنان: النسبة بهذه ُشِهر وقد بخراسان. مدينة َجيْهان إىل نسبة الجيهاني: 47
أخرى. وكتب نامه آيني كتاب الكتب من له فاضًال، أديبًا كان ببخارى، السامانية وزير نرص بن محمد بن
شهًما فاضًال أديبًا كان ياقوت: فيه قال للسامانيِّني، وزيًرا كذلك كان أحمد، بن محمد اسمه آخر وجيهاني
يظهرون الذين املتكلمني رؤساء من إنه األخري: يف النديم ابن وقال ياقوت، لكليهما ترجم وقد جسوًرا.

هنا. املراد هو األخري أن والظاهر األثينية. نرصة يف ويصنِّفون الزندقة ويبطنون اإلسالم
بعض. عورة بعضهم يذكر أي يتعاورون: 48

الناسخ. من زيادة والالم «ولهذا»، 49
أوالدها. أطالؤها: 50

«الًما». يكون أن يشبه مطموس حرف الراء وبعد «كوثر»، األصل: يف 51

السريايف. وفرسه كتابه، يف سيبويه به مثَّل الهند، ملوك من عظيم لكل لقب بلهور: 52
مرص صاحب طغج بن محمد العبايس باهلل الرايض ب لقَّ ولهذا فرغانة، مللوك كان لقب وأخشيد: أخشاد 53
تركستان. لبالد متاخمة النهر وراء واسعة وكورة مدينة وفرغانة فرغانيٍّا. كان ألنه باألخشيد، والشام

من راجعناه فيما املناسب باملعنى نجده لم إذ حرفني، ونقص تحريف وفيه بالشني، «شبه» األصل: يف 54

معناه صبهبذ أن الغليل شفاء يف ورد فقد أثبتنا، ما صوابه ولعل والفارسية. العربية اللغتني معجمات
معناه بالفارسية سپهبد أن املعرَّبة الفارسية األلفاظ كتاب ويف جرير، شعر يف ورد معرَّب وهو األمري،

صاحب. أي و«بد» عسكر، أي «سپه» كلمتنَي: من مركَّب وهو العسكر، قائد
بلدة «أردوال»: فيه ويقال وأردوان، أصبهان. قرى من وهي البلدان، معجم يف كما «أشكيشان» لعله 55

خوزستان. وبالد والجبل واسط بني صغرية
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املوت، من وجزًعا للبقاء، وطلبًا للحياة، حبٍّا عليه، َقَدر ما ب وَرشِ َلِحق،56 ما وطِعم وجد،
الَفناء. من وهربًا

وَرْمل ِطيبة،58 وُسفوح «َوبار»،57 وبَرِّ أسد، بني فيايف إىل وقع إذا أنورشوان أتُرى
كان وما والُجْرذان، الرَيْبُوع يأكل كان أما وَعِري؛ وَعِطش وجاع َهبري،59 وساحة يَْربِين،
الُربُْجد60 يلبس كان أَوما الَوَهدات؟ تلك يف أََسن وما البرئ، وماء الجمل بول يرشب
حرشات ويأكل وهللا، بىل وأخَشن؟ دونه هو وما الثياب من ِمل62 والسَّ والَخِميصة61
وَحيٌْف قائله، من جهٌل هذا وَرض، وخبُث ، ومرَّ َحمض ما وكلَّ الجبال، ونبات األرض
جادتهم إذا وعيًشا حاًال الناس أحسن — هللا رحمك — العرب أن عىل منتحله. من
اللبن وكثر األودية، واطَّردت الثمار، فُهدِّلت األرض، وازدانت األنواء،63 وصدَقتْهم السماء،
املرابع، وطابت األسواق، لهم وقامت والقمح، والتمر والرَُّطب واللحم والجبن واألَِقط64
وتالقت املنتِجع، وأَْرَفغ66 املصاب،65 وصدق امِلرية، واتصلت النَّتاج، وتواىل الخصب، وفشا
وتناشدوا، وتزاوروا وتعاهدوا، وتعاقدوا وتضايفوا، وتقاولوا68 املحارض،67 عىل القبائل
وأرشدوا السابلة، وزوَّدوا الُعفاة، ووصلوا الطُّرَّاق، وقَروا بالِحَكم، ونطقوا الذمم، وعقدوا

«بالحق». 56
صنعاء. تخوم إىل الشحر بني ما وهي مثلها، يف فرسخ ثالثمائة زهاء اليمن ببالد واسعة أرض وبار: 57

هناك. التي الجبال سفوح ويريد زرود. عند بلدة طيبة: 58

راجعناه فيما نجده ولم الباء، عىل الياء بتقديم «هيرب» األصل: ويف مكة. بطريق زرود قرب رمل الهبري: 59
الكتب. من

وغريه. للخباء يصلح مخطط ضخم كساء هو بعضهم: وقال أحمر، صوف من غليظ كساء الربجد: 60
علمان. له مربع أسود كساء الخميصة: 61

البايل. الخلق الثياب: من السمل 62
يف ساعته من بحياله نجم وطلوع املغرب يف نجم سقوط النوء وأصل نوء، الواحد األمطار، األنواء: 63

األنواء. هذه إىل والربد والحر والرياح األمطار تضيف العرب وكانت املرشق،
الحليب. اللبن من وقيل: يمصل، حتى يُرتك ثم يُطبخ الغنمي املخيض من يُتخذ يشء األقط: 64

قصد. إذا يصوب صاب من لالنتجاع، يقصدونه الذي املكان يريد املقصد. املصاب: 65
عه. وسَّ املعاش: له أرفغ 66

والضاد. امليم بفتح محرض الواحد عليها، واجتماعها القبائل لحضور املناهل، املحارض: 67
تصحيف. وهو والزاي، بالغني «وتغازلوا» 68
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وتنافسوا النََّقرى، وتعاَفوا الَجَفىل، وتداَعوا70 األرسى، وفكوا بالَحماالت،69 وقاموا ل، الَّ الضُّ
آبائهم ومناشئ ورمالهم، جبالهم بني رءوسهم مساقط يف وهم هذا املعروف. أفعال يف
هبت حني رأيَت وقد والثانية، األوىل جاهليتهم عىل وأوالدهم، أهلهم وموالد وأجدادهم،
وغلبت بالنبوة، ملتهم وعزَّت بامللة، دعوتهم وانترشت بالدعوة، دولتهم وأرشقت ريحهم
الدينية بالسياسة خالفتهم ْت ونُرضِّ بالخالفة، رشيعتهم ورسخت بالرشيعة، نبوتهم
عليهم األجيال فضائل وقعت وكيف إليهم، األمم محاسن جميع تحولت كيف والدنيوية؛
املناقب هذه جاءتهم72 بل نيلها، يف تعبوا أو حيازتها يف وكدحوا71 طلبوها أن غري من
وهكذا َرْهًوا.74 سهًوا بيوتهم أطناب بني وقطنْت عفًوا،73 املآثر من النوادر وهذه واملفاخر،
وال باختياره، مستحقيه وحىلَّ بتأييده، أهله إىل وساقه بتوفيقه، هللا تواله يشء كل يكون
تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك اللَُّهمَّ ﴿ُقِل تعاىل: هللا قال ولذلك هللا، لحكم مبدِّل وال هللا، ألمر غالب
َعَىل إِنََّك اْلَخرْيُ ِبيَِدَك تََشاءُ َمْن َوتُِذلُّ تََشاءُ َمْن َوتُِعزُّ تََشاءُ ْن ِممَّ اْلُمْلَك َوتَنِْزُع تََشاءُ َمْن اْلُمْلَك
مجاري وتذلِّلها والنهار، الليل دوائر بها تترصف أرسار، خلقه يف وهلل َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ

القرار. إىل ومكروهها بمحبوبها يُنتَهى حتى األقدار،
وصف ِمن فيه شك ال فالذي وبعد، مقصوًدا. محموًدا ربٍّا وجل معبوًدا، إلًها َعزَّ
ينزلون الناس من جيٌل األرض وجه عىل ليس أنه حالها؛ من له جاحد وال العرب،
ويستبدُّون وغريها، والغنم والخيل اإلبل ويعالجون والقطر، السحاب وينتجعون القفر،
الخري ويرجون وعرس، سهل ما وبكل وكثر، قل ما وبكل وهان، عز ما بكل مصالحهم يف

قوم. عن قوم يحملها والغرامات الديات الحاء: بفتح الحماالت 69
الدعوة والنقرى: فيها. تخصيص ال عامة دعوة الطعام إىل بعًضا بعضهم دعا أي الجفىل: تداعوا 70

طرفة: قال الخاصة،

ي��ن��ت��ق��ر ف��ي��ن��ا اآلدب ت��رى ال ال��ج��ف��ل��ى ن��دع��و ال��م��ش��ت��اة ف��ي ن��ح��ن

يعافه. اليشء عاف من كرهوا، أي وتعافوا:
بالقاف. «وقدحوا» 71

«جلتهم». 72

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تصحيف وهو «حفوا»، 73

ورفق. سهولة يف أي رهًوا، سهًوا األمر هذا أتاه يقال: مشقة، بال عفًوا أي رهوا: سهوا 74
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بالحال وثقًة األوان، بعد األوان مراعاة مع نباتها، يف األرض ومن صوبها،75 يف السماء من
رشحه، وكررنا وصفه، قدمنا فيما للعرب ما ويُجتنب؛ يُفعل فيما وتبرصًة الحال، بعد
والسحائب املختلفة، والرياح والربد، والحر والقسوة، واللني والجدب، بالخصب علمهم من

العجيبة. الغريبة واألسباب واملذمومة، املحمودة واألنواء الصادقة، واملخايل الكاذبة،
من لهم اجتمع فقد حارضون، بواديهم ويف مستأنسون، توحشهم مع ألنهم وهذا

األخالق. أطهر البادية أخالق ومن العادات، أحسن الحارضة عادات
الدناءة ألن الحرض، وأرباب املدن أصحاب عدمه قد النظم هذا عىل املعنى وهذا
وتملكهم، هؤالء عىل تغلب والِخبَّ واملكر والحيلة والخداع والَخالبة والَهنْي والكيْس والرقة

الوعد. يف والخلف الِحس،76 يف والكذب السيئة، املعامالت عىل أمرهم مدار ألن
بقدرته، األخالق أرشف عىل وَجبَلها بأرسه، الباب هذا عن هللا قدسها قد والعرب
وينتحل باملحمدة، ويفتخر الكرم، يذكر حاًرسا حافيًا 77 بَتٍّ يف وهو أحدهم تجد ولهذا

ويقول: بالِبرش، ويستقبله الضيف، وجه يف ويضحك 78، الَكلَّ ويحتمل النجدة،

ال��ق��رى م��ن ال��ح��دي��ث إن أح��دث��ه

والكبري الصغري يحضَّ حتى النوائب، عىل والصرب الخري وفعل الُعرف ببث يقنع ال ثم
وعفوه. مجهوَده ويكلِّفه نحوه، ويستنهضه إليه، ويدعو ذلك عىل

العرب؟ أخا يا الربد تجد أما َسِمل:79 يف يميش وهو شاٍت يوم يف منهم لرجل قيل وقد
هذا يذوق وال النمط، هذا يحسن ال والفاريس َحَسبي. ويدفئني الَخيْزَىل80 أميش فقال:

العجم. جميع من وغريهما والهندي الرومي وكذلك اللطيفة، بهذه يَحَلم وال املعنى،

تصحيف. وهو بالتاء، «صوتها» 75

الناسخ. من زيادة والتاء «الحسة»، األصل: يف 76

وبر. أو صوف من غليظ كساء والبت: الناسخ. من زيادة والياء «بيت»، األصل: يف 77

ويقوم الكسب يستطيعون ال الذين الضعفاء يمون أي الكل، يحمل هو يقال: الضعيف، الكل: 78
بأمرهم.

البايل. الخلق الثياب: من السمل 79
كالخوزىل. وانفكاك، تثاقل فيها مشية والخيزىل: تصحيف. وهو «الحرتىل» 80
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أحوال بأرشف وتحليهم تحرضهم، يف وتبديهم باديتهم، يف تحرضهم عىل يدل ومما
النصف وهي كلب82 بُقرى الَجنْدل ُدوَمة81 مثل الجاهلية، يف لهم التي أسواقهم األمرين؛
أسواقهم فيقيمون األول، ربيع شهر من يوم أول الناُس ينزلها كان والشأم، العراق بني
السوق عىل غلبت وربما دومة، أَُكيِْدر83 هم يعرشِّ وكان والعطاء، واألخذ والرشاء بالبيع
سوق إىل ينتقلون ثم الشهر، آخر إىل سوقهم فيقوم كلب، رؤساء بعض فيعرشهم84 كلب
بن املنذر يعرشهم وكان أسواقهم، فتقوم اآلخر ربيع87 شهر يف ر86 املَشقَّ وهو َهَجر،85
َدبَا،89 بديار سوقهم فتقوم ُعمان88 نحو يرتحلون ثم داِرم. بن هللا عبد بني أحُد ساَوى
ثم أياًما. أسواقهم فتقوم حر92 الشِّ وقرى إَرم91 فينزلون يرتحلون ثم بصحار،90 ثم
يكن ولم الطيب، وأنواع اللطائم93 تُشرتى عدن سوق ومن أَبنَْي، عدن فينزلون يرتحلون
الرابية فينزلون يرتحلون ثم عدن. من للطيب صنَّاًعا أحذق وال طيبًا أكثر األرض يف
تُجلب كانت ومنها بها، أسواقهم فتقوم صنعاء ويرد يجوزها من ومنهم حرضموت، من
والِحَرب.95 الربود معدن وهي معافر،94 من إليها تُجَلب وكانت والُربود، واألَدم الَخْرز آلة

مراحل، سبع دمشق وبني وبينها طيئ، جبَيل قرب واملدينة الشام بني وقرى حصن الجندل: دومة 81

كلب. من لكنانة منازل وكانت
الناسخ. من زيادة والياء «كليب»، األصل: يف 82

الجندل. دومة صاحب هو أكيدر 83
العرش. منهم يأخذ أي يعرشهم: 84

الصواب. وهو ياقوت: قال هجر، كلها البحرين ناحية وقيل: البحرين، قاعدة هجر: مدينة 85

هجر. مدينة قبل الصفا، له: يقال آخر لهم حصنًا ييل القيس لعبد كان قديم بالبحرين حصن املشقر: 86
اآلخرة. جمادى من يوم أول يف تقوم كانت السوق هذه أن األرب بلوغ صاحب ذكر 87

هجر. رشقي يف وهي البحر، ساحل عىل عربية كورة عمان: 88

قديمة مدينة وهي بعمان، العرب أسواق من سوق «دبا ياقوت: قال تحريف. وهو «بدها»، األصل: يف 89

عمان.» قصبة قديًما وكانت وأشعارها، وأخبارها العرب أيام يف ذكر لها مشهورة
الجبل. وتيل البحر عىل وهي الكورة، هذه قصبة مىض فيما كانت بعمان بلدة صحار: 90

العرب. جزيرة صفة كتاب يف كما عدن، قرب فالة إرم: 91
وعمان. عدن بني اليمن ناحية من الهند بحر ساحل عىل ُصقع الشحر: 92

لطيمة. الواحد ُرسره، أي املسك، نوافج اللطائم: 93
املعافرية. الثياب إليه تُنسب باليمن مخالف ومعافر: الناسخ. من زيادة والياء «معافري»، األصل: يف 94

تصحيف. وهو «والخري»، األصل: يف 95
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فيتناشدون بها، أسواقهم فتقوم الحرم األشهر يف املجاز وذي ُعكاظ إىل يرتحلون ثم
الذي إىل ارتفع حكومة له ومن فدائه، يف يسعى أسري له ومن ويتحادُّون، ون ويتحاجُّ
بعرفة يقفون ثم حابس. بن األقرع آخرهم وكان تميم، بني من الحكومة بأمر يقوم

أوطانهم. إىل يتوجهون ثم مناسكهم، من عليهم ما ويقضون
بَُعد. وَمن العرب من قُرب َمن فيحرضها السنة، طول تقوم كانت األسواق وهذه
إال حصون وال السيف، إال لهم َمعِقل وال بالسؤدد، إال لهم عز ال َهَمل وهم حديثهم هذا

بالبالغة. إال فخر وال الخيل،
واملدن والقالع واملعادن واألنهار واألودية والجنان والقصور الدُّور ملكوا ملا ثم
ولم سنني، بآالف تقدم من شأو96 عن يقعدوا لم والبحر؛ والرب والجبل والسهل والبلدان
ظاهر الحكم وهذا وأفادوا. وأغربوا وزادوا، عليهم أبَرُّوا بل لهم، كان يشء عن يعجزوا

دليل. ومنكره لجاحده97 وال سبيل، مردِّه إىل ليس مكشوف، وحارض معروف،
الَقذَع من باإلنصاف واإليضاح، والكشف البيان هذا بعد الجيهاني98 فليستْحي
العدل. ُحكَّام تقبله وال العقل، يَشني عما نفسه ولريفع كتابه، بهما حشا اللذين َفه والسَّ
يستدعي وال بلسانه، ِعرضه عىل خصَمه يسلِّط ال املكني واألدب الرصني العلم وصاحب
خذلت ربما الحق يف العصبية فإن أمره، غالب يف بامليسور ويَرَىض بتعرضه، الجواب ُمر
ونعوذ الباطل؟ يف كانت إذا فكيف مساءته،99 واجتلبت عورتَه وأبدت وأسلمتْه صاحبها
من أمة بنقص نكون أن به نعوذ كما جاحدين! األمم من أمة لفضل نكون أن باهلل
من يدل النقص وجاهل مهانة، عىل نفسه من يدل الحق جاحد فإن جاهلني! األمم
وأصحاب الرب أهل أن املرسلة والدعوة املسلَّمة الجملة ويف هذا. فهذا قصور، عىل نفسه
بسيط وعىل أكثر، العدد يف هم السماء؛ وغطاؤهم األرض ِوطاؤهم الذين الصحارى
والفطنة الفكرة وإىل أعَلق، والقوة وبالحول أبعد، والرفاهية الرتفه ومن أجول، األرض
للدواعي وهذا أَْعيَف. وللقبائح آنَف، املخازي ومن أوقع، واملنافع املصالح وعىل أفزع،100

أثبتنا. ما والصواب «و»، شا هكذا: األصل يف الكلمة هذه وردت 96

تحريف. وهو «مجاحدة»، 97

«الجاني». األصل: يف 98

تحريف. وهو «ماته»، 99

«أقرع». األصل: يف 100
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والشدائد واملودة، األلفة عىل ة102 الحاضَّ والعالئق الرضورية، والحاجات101 الظاهرة،
الفقر وفضيلة البالدة، يورث أنه الِغنى عيب يقال: ولهذا ِزبة.103 الالَّ والعوارض بة، املؤدِّ

عليم. ِنقاب كل إال به يُقرُّ ال كريم معنى وهذا الحيلة. يبعث أنه
أفاض هللا أن مكاننا، وعلو وعزنا وتقدمنا رشفنا عىل يدل مما أيًضا: الجيهانيُّ وقال
يفعل ولم وأترَفنا، منا ونعَّ واألرياف، الِجنان وبوَّأَنا الِقَسم، لدينا ع ووسَّ النَِّعم، علينا
َحِرجة جزيرة يف وجمعهم وحرمهم، عليهم وضيق وعذبهم، أشقاهم104 بل بالعرب، هذا
واملقصود بالنعمة املخصوص أن يُعَلم وبهذا ضاٍح. بأرنََق105 وسقاهم صغرية، ورقعة

باإلهانة. املقصود فوق بالكرامة
كان ولو له، مقابل وال عنه جواب ال بيشء َظِفر قد أنه ظن بما الباَب هذا فأطال
تطول بأشياء هذا بعد العرب ت ُخصَّ قد بل له، وتجىلَّ غريه عىل خفي ملا قال كما األمر
جاهل أنه عىل كالُمه دل وقد إليها. بالغيظ التفاتُه يفيد وال عليها، فاتته من حرسُة106

الحكمة. رسُّ هو عما غافٌل بالنعمة،
الجواد، وركب الُحوَّاَرى،107 الخبز وأكل الناعم، الثوب لبس إذا الجاهل أن وعنده
لبس إذا العاِلم من أرشف هو الحسناء؛ وبارش الرحيق، ورشب الَحِشيَّة، عىل وتقلَّب
العيش، ورِخيِّ باليسري وقنع األرض، د وتوسَّ الَقراح، املاء ورشب الُعشب، وَطِعم األطمار،
عند ثم أوًال تعاىل هللا عند الُحكم من ومردود الرأي، من خطأ هذا الفضول. عن وسال
أرشف البصري أن أيًضا طريقته وعىل والنَُّهى. التُّقى وأصحاب والِحجا الفضل أهل جميع

الفقري. من أفضل والغنيَّ األعمى، من
الدين وعىل فقري، كل من أنقص فهو ُحِرمه َمن الذي العقل عىل املدار أن يعلم أال
عمَّ الرضبني أحد رضبني: عىل هللا ونعمة مورس. كل من حاًال أسوأ فهو منه َعِري من الذي

الناسخ. من زيادة «إىل» وقوله الحاجات»، «وإىل األصل: يف 101

الناسخ. من زيادة والراء «الحارضة»، األصل: يف 102

الشديدة. الثابتة أي الالزبة: 103
«سقاهم». 104

املاء رنق من أكدر، أي وأرنق: القاف. وهو األخري الحرف منها ساقًطا األصل يف الكلمة هذه وردت 105

للشمس. متعرض أي وضاٍح: كدر. إذا وفرح، نرص باب من
«حره». 106

وخالصه. الدقيق لباب الحواري: 107

100



السادسة الليلة

وحفظ وكفل ورَزق خَلق أنه وذلك استحقاق. بال بدءًا خليقتَه، بفضله وغمر عباَده، به
باإلحسان، املخلوط العدل هو وهذا وأجزل، ووَهب وأفضل وأمهل وحرس وكأل ونَعش
الذي هو الثاني والرضب الحكمة. عىل املشتملة والقدرُة بالتفضل، املعمومة والتسويُة
وثوابًا. جزاءً ليكون واالعتقاد، واالختيار واالرتياد، والسعي واالجتهاد، بالعمل يُستَحق
بالجنان ليس املدار أن اآلن بان فقد املوافق. الطائَع وأنال املخالف، العاَيص حَرم ولهذا

وامَلَدر. الَوبَر وال والفضة، بالذهب وال والرتفه،
أن وليعلم طيُشه، وليفارقه جأُشه، الجيهاني من فليسكن كله، الكالم هذا 108 مرَّ وقد
بالباطل والرتفع رفعة، للحق التواضع فإن ألهله، الفضل وسلَّم بيده، أعَطى أنصف من

َضعة.109
املشوب والنقَص البحت، النقص َعرف من فيها: يُتبرصَّ أن ينبغي بقية هنا وها
فضًال، امُلغوي بالهوى يجحد لم بالنقيصة؛ املمزوج والفضَل ف، الرصِّ والفضَل بالزيادة،
تعاىل هللا نعم يف كلُّهم والخلق مزيَّة. بالحسد ينِكر ولم رشًفا، امُلْردية للعصبية يَدَِّع ولم
وإىل مترصفون، قدرته وعىل متفاضلون، وبمواهبه مغموسون، أياديه ويف مشرتكون،
وألياديه شاكرون، ولنَْعمائه ذاكرون، وآلالئه مخِربون، حكمته وعن صائرون، مشيئته
بالسيئات ولعقابه مستحقون، بالحسنات ولثوابه صابرون، اختالفقضائه وعىل نارشون،
وما ون يُرسُّ بما وبصري يعملون، بما خبريٌ وهللا منتظرون، برحمته ولعفوه مستوجبون،
هم111 ولذلك العقل، صفو مع أذهب العرب110 الجماعة: مع يقول سليمان وأبو يعلنون.
الكمال، كان بديهتهم وزن يف رويتُهم كانت ولو أنزه. أضدادها وعن أَبَْده املحاسن بذكر
عدم يف واحد رشٌع كلُّها فاألمم األمم، من غريهم يف أيًضا112 عزَّ فيهم الكمال عز ملا ولكن
واختلفت الثاني. وباالختيار األوىل بالِخْلقة نالوه فيما هذا بعد متفاضلون أنهم إال الكمال،
يقال ال ألنه فيه، عليه َعتْب فال األول يف اإلنساُن ُمِنعه ما فأما املوضع، هذا يف أبصارهم

«وقدم». 108

«صنعة». 109

«كقرب». 110

الناسخ. من زيادة والالم «لهم»، األصل: يف 111

تحريف. وهو يصا»، «عزا هكذا: األصل يف العبارة هذه ُرِسمت 112
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للقصري: يقال وقد قصريًا؟ تكون ال لَم للطويل: يقال وال بصريًا؟ تكون ال لَم لألعمى:
حتى الزقاق هذا يف تطامْن للطويل: يقال كما ناظرك، 113 وُمدَّ عينك، واكُحل طرفك، سدِّد
فهو له، وُوِهب أُعِطيه بل األول، يف اإلنساُن يُمنَعه لم ما وأما تصل. حتى وتقارص تدخل،

وعليه. له بما مطاَلب أنه كما وله عليه بما مطََّلٌب فيه
وال املوسيقى وال املجسطي وال إقليدس كتاب للعرب ليس أيًضا: الجيهاني وقال
خواص يف ويدخل األبدان مصالح يف يجري ما وال العالج، وال الطب وال الفالحة، كتاب

األنفس.
لغريهم كله هذا أن كما برشي، بنوع ال إلهي بنوٍع لهم كله هذا أن الجيهاني فليعلم
114 إلهيَّ أن عىل والصناعي. الطِّباعي والبرشي باإللهي وأعني إلهي. بنوٍع ال برشي بنوٍع
الزاري هذا علم ولو هؤالء. إلهيُّ شابه قد هؤالء وبرشيَّ هؤالء، برشيُّ مازجه قد هؤالء
لهم. هذا فيدعي مكابر أنه عندي وما أيًضا، للفرس ليس ذكره وما املجسطيَّ أن لعِلم
الفضيلة هذه أُخِرج115 فأنا العجم، من والفرس العجم من ويونان لليونان، هو قال: فإن
يوناَن فاخر لو ألنه نقصه، عىل وشهادٌة نفسه عىل حيٌف منه فهذا العجم. إىل العجم من
هذه يف وفضيلتكم عجم، أيًضا نحن يقول: أن يمكنه وال للفرس، هذا يدَّعي أن يستطع لم
بالقذع،117 وقوبل باملكروه ُجِبه116 قال ومتى إلينا. وراجعٌة بنا متصلٌة والصناعة الكتب
كل119 يف — يقال كما «اخسأ» له: تقل لم إن — للجاهل يقال كما صه،118 له: وقيل

ُغِلب. خصَمه حابى ومن نفيس، ظلمُت أغفلتُه120 وإن األحاديث.

بالسياق. أوىل أثبتناه وما تحريف. وهو بالقاف، «وقد» األصل: يف 113

تحريف. وهو «مللهى»، األصل: يف 114

تصحيف. وهو «أجرح»، األصل: يف 115

أثبتنا. ما يقتيض والسياق والهاء. الباء غري األصل يف الكلمة هذه من يظهر لم 116
القول. وسوء بالفحش والرمي الشتم القذع: 117
لها. معنًى ال زيادة وهي «تأكل»، األصل: يف 118

معناه. يستقيم ال تحريف وهو «كل»، األصل: يف 119

تصحيف. وهو والقاف، بالعني «أعقلته» 120
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وِسْمطها، بِعْقدها كلها الفضائل كانت لو املْرَورُّوذي:121 حامد أبو القايض قال
من وطالعًة بآذانهم، ومعلقًة أرؤسهم، عىل ومصبوبًة للفرس، مجموعًة ونثرها، ونظمها
األمهات نيكهم مع وِجلِّها ها ِدقِّ عن يَخَرسوا وأن شأنَها، يذكروا أن ينبغي ال لكان جباههم؛
ذي كل عند ومردود بالسماع، وضعيف بالطباع، كريٌه يشء هذا فإن والبنات، واألخوات
طغيانهم تمام ومن قال: معتدلة. جبلة122 له من كل نفس يف ومستَبَشع سليمة، فطرة
وهللا هللا! عند من أتت وبرشيعة تعاىل، هللا من بإذن هذا أن زعموا أنهم بهتانهم وشدة
وكذب قال: املنكوحات؟ من الخبائث حلل123 فكيف املطعومات من الخبائث حرم تعاىل
نوَّه الذين األنبياء عرض يف تعاىل هللا لذكره نبيٍّا كان ولو نبيٍّا، َزرادشت يكن لم القوم،
الكتاب»، أهل ُسنة بهم «ُسنُّوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال ولذلك كتابه، يف ذكرهم وردَّد بأسمائهم
زرادشت بها خدعهم خرافة هو وإنما عنه، ُمبلِّغ عىل منزَّل هللا عند من لهم كتاب ال ألنه
وكيف وترهيبًا، وترغيبًا وكرًها، طوًعا عليه الناس وحمل منه ذلك َقِبل الذي امَلِلك بقوة
ليشهد إال العقَل هللا خلق وما بالعقل، مستحيل وهذا اثنني؟ إلهني إىل يدعو نبيٍّا هللا يبعث
أعني الكتابني أهل عند شائًعا ذلك لكان رشًعا كان ولو للُمبِطل، والباطل للُمِحقِّ بالحق
والبحث باألديان عنايًة الناس أكثر كانوا وهم الصابئني، عند وكذلك والنصارى، اليهود
النصارى صارت فكيف ثقة، عىل دينهم من ليكونوا حقائقها، معرفة إىل والتوصل عنها
وسليمان كداود غريَهما ويذكر يذكرهما ملسو هيلع هللا ىلص ومحمٌد موىس؟ تعرف واليهود عيىس تعرف
بالصدق تعاىل هللا عند من جاء وأنه بالنبوة زرادشَت يذكر وال هؤالء، وغري وزكريا ويحيى
لرشيعة ومجدًدا رشيعة، لكل ناسًخا بُعثت لكني 124… وعيىس موىس جاء كما والحق

العرب. بني من بها هللا خصني

واألدبية، الدينية العلوم بفنون عامًلا كان املروروذي، البرصي برش بن أحمد حامد أبو القايض هو 121

الجدل عىل وثباتًا للمعاني واستنباًطا باألخبار وقياًما رَي للسِّ حفًظا يتدفق بحًرا «كان حيان: أبو فيه قال
.٣٦٢ سنة تُويفِّ عمري.» يف رأيته من أنبل «إنه فيه: يقول وكان الخصام.» يف وصربًا

وإن أثبتنا، كما لجبلة معنى يفيد ما إثبات يقتيض الكالم وسياق له. معنًى ال تحريف وهو «لكيم»، 122

األصل. يف املوجود الرسم عن بعيًدا كان
«عىل». 123

لنا. يظهر فيما األصل من ساقط كالم النقط هذه موضع أن يالَحظ 124
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بالعقل حراٍم وإىل فرقعوه، َوْهٍي إىل جاءوا وإنما كذبهم، يف نافع بياٌن وهذا قال:
فاستحسنوه. العادة يف قبيٍح وإىل فارتكبوه، بالطبع خبيٍث وإىل فأباحوه،

وُخِدع أُْكِره وإذا يطاِوع، لم ه أمِّ عىل منها الفحُل أُنِْزي إذا ما البهائم يف وجدنا وقد
البهيمة ترضاه ال ُخلُق يف تقول فما عليهم. َر وَرشُ عنهم، وندَّ أهله عىل غضب وَعَرف
اشتعالها، مع شهوتُه وتربُد ُكلُولِه،126 مع ه حسُّ يأباه بل الطبيعة، فيه تطاوعه125 وال

أنفسهم؟ يف وِكْربِهم بعقولهم، ُعْجِبهم مع القوُم هؤالء ويرضاه
وكل آية كلَّ الذميمة والَفْعلة اللئيمة الَخْصلة هذه عىل لهم أقام زرادشت كان ولو
الجبال، لهم وفتَّت املغرب، من الشمس لهم وأطَلع السماء، نجوَم عليهم ونثر برهان،
بالصدق؛ له وتشهد السكك تخرتق األرض عىل تميش الثريا وأراهم البحار، لهم وَغيَّض
إىل يجيبوه أال وبالتعزُّز وبالتقزُّز وباألنفة وبالَحِميَّة وبالَغرْية بالعقل الواجب من لكان

به. وينكِّلوا ويقتلوه منه، يرون آية كل يف ويشكُّوا ذلك،
عاملوا بما زرادشت عاملوا ولو مرة، قبلوه ما َمْزَدك من قبلوا العقل هذا بمثل ولكن
مقهوًرا. إال الباطل كان وال منصوًرا، إال الحق كان وال واحًدا، إال األمر كان ما مزدك به
باطَله. فرفع ركيك مِلك لزرادشت واتفق باطَله، فوضع عاقل مِلك مزدك عىل اتفق ولكن
قال: ثم ِمنُْهْم﴾. انْتََقْمنَا آَسُفونَا ا ﴿َفَلمَّ تعاىل: قال كما بالحق، إال امُللك عنهم هللا نزع وما
ومردوٌد بَْهَرج، ساقٌط فهو والطبيعية والعقلية اإللهية الحكمة من خارٍج يشء فكل وبعُد،

للِعلم. ُعِذل عالم أتاه وإذا بالجهل، ُعِذر جاهل فعله إذا مرذول،
أشد ألنهم أعذر، فعلتْه لو اللئيم الفعل وهذا الذميم الخلُق بهذا العرب وكانت قال:
هذا عىل يدلك النساء. عىل وأوثُب الِبضاع، عىل وأقوى تهيًجا، وأكثُر غريهم من ُغْلمة
والبواعث الدواعي هذه مع وتراهم وشهوتُهم. وفراُغهم ونثرهم ونظُمهم وعشُقهم غزلُهم
أطاعوه، ملا داع إليه ودعاهم ُمكِره هذا عىل أكرههم ولو يفعلوه، ولم هذا يستحسنوا لم
بالَعَمد، رأُسه ُدقَّ َمْن أوَل لكان كان ولو هذا. إىل فدعا بالحيلة ناجم منهم يَنُجم لم ولذلك

الفحل. تطاوع أي تطاوعه: 125

تحريف. وهو «ككوكه»، هكذا: األصل يف الكلمة هذه وردت 126
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والشكائم املعتدلة، والطباع الكريمة، األنفس إال هذا من منعهم وما بالخنجر. بطنُه وبُِعج
عندهم البنات وأُد وكان الطيبة. والرضائب الرضية، والعادات العيِّفة، واألرواح الشديدة،
وهم الُفرس، منه وَقبل زرادشت استحسنه الذي هذا من للقبائح وأطرد للَمعاير، أنفى
أن يجوز عما َغَفلوا شهوتهم وغلبة جهلهم ولفرط والعزم، والحزم والِعلم الُحكم يدَّعون
هيهات! محرًما. أو محلًال أو مانًعا، أو مطِلًقا أو حاظًرا، أو له مبيًحا سبحانه هللا يكون
يف به فهم رشَّ مَلا إال الباطل، من للحق127 والتصفح بالدين القياَم العقل أهَل هللاُ كلَّف ما

للمتقني. والعاقبة اآلجل. يف له وعرَّضهم العاجل،
الحديث، هذا يف عذًرا أوضح الهند حاًرضا: وكان األنصاري،128 الحسن أبو قال
ينسبوا ولم الخديعة، بهذه مراَدهم وبلغوا األصنام، بيوت يف الُقربة باب من جعلوه ألنهم
هللا، عند من نبي عىل أيًضا علَّقوه وال عليه، الكذَب استجازوا وال منه، شيئًا هللا إىل
وبعد، والعادة. باملران الفعل هذا من أنفسهم طابت ثم بالوضع129 صوابًا رأوه بل
أبوابها ويف أميَل، والسحر والوهم اإلفك130 إىل وهم قليل، منهم والبارع مدخولة، فعقولهم
عقول ضعف وإىل الُحكم، هذا يف زرادشت جهل إىل انظر الحسن: أبو قال ثم أدَخل.
ال «اغرتبوا، قالوا: فإنهم العرب عقول وبني بينها ْ وَخريِّ الفعل، هذا منه قبولهم يف الفرس
َوى الضَّ أن وذلك ملسو هيلع هللا ىلص، الرشيعة صاحب من ُسمع حتى منهم هذا واستفاض تُْضُووا.»131
الحرة، وطينتهم الواقدة، وأذهانهم الصافية، لقرائحهم باإللهام هذا قالت والعرب مكروه.
األبدان إىل الواصل الضوى ألن بهذا شعروا وإنما السليمة. وعاداتهم الكريمة، وأعراقهم
إال وأمثاله لهذا يفطن وال غافلون، الرس هذا عن الفرس ولكن العقول، يف ساٍر هو

أثبتنا. كما الالم يقتيض والسياق بالباء. «بالحق» 127

باألنصاري. ب يلقَّ من الكتب من أيدينا بني فيما نجد لم فإننا األنطاكي، ولعله باألصل كذا 128

مهندًسا وكان بغداد، ونزل أنطاكية من أصله أحمد، بن عيل القاسم أبو هو األنطاكي الحسن وأبو
.٣٧٦ سنة ببغداد مات بيانه. وعذوبة لسانه فصاحة مع األوائل علوم يف مشاركة له حاسبًا

أثبتنا. ما صوابه ولعل «لوضع»، 129

الناسخ. من خطأ وهو «الفكر»، 130

وتضعف. تنحف أي أوالدكم، تضوى لئال األقارب يف ال األنساب بعاد يف تزوجوا أي تضووا: ال اغرتبوا 131
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صاحب مدح يف قائلهم قول العرب عن األصمعي أنشد قال: ثم األحوذيُّون.132 األملعيُّون
له:

األق��ارِب ردي��ُد يَ��ض��َوى وق��د ف��يَ��ض��َوى ق��ري��ب��ٌة ع��مٍّ ب��ن��ُت ت��ل��ده ل��م ف��تً��ى

كفيتُك لقد وهللا لولده: آَخر وقال قال: نقصه. إذا ه»، حقَّ «أضواه العرب: وقالت قال:
الُخئُولة. لك واخرتُت ئُولة، الضُّ

وقال الغرائب. من أنجب وال القرائب، من أضوى ليس تقول: العرب أيًضا: وقال
الشاعر:

ال��ع��مِّ ب��ن��اِت أوالِد ت��زوي��َج ال��ه��مِّ ب��ع��ي��َد ك��ان م��ن أن��ذرُت
يَ��ن��ِم��ي ال أط��ع��م��تَ��ه إن وأن��ت ُس��ق��ِم أو ض��ًوى م��ن ب��ن��اٍج ل��ي��س

يفتخر: األسدي وقال

خ��ال��د ب��ع��د خ��ال��د ف��ي والدت��ه ع��ظ��اُم��ه ت��م��وج ب��ض��اويٍّ ول��س��ُت133
واح��د ال��س��ر م��ن أدن��ى ن��س��ب إل��ى أم��ه خ��ال ��ه ع��مِّ ح��ت��ى ت��ردَّد134

الجسم نقصان أرادت لو ألنها والعقل، الذهن نقص إال بهذا ترد لم والعرب قال: ثم
هذا وعىل قال: ثم والصالبة. السالمة مع الجسم َسمانة يريدون ألنهم مخطئة، لكانت
اختلفت إذا الرياح ألن األرض، زكت املؤتفكات135 كثرت إذا يقال: ولذلك األرض، طباع

يسوق أحوذي»: «رجل األساس: ويف يشء. عليه يشذ ال لها القاهر لألمور املشمر الحاذق األحوذي: 132
بها. لعلمه مساق أحسن األمور

أثبتنا. ما يقتيض الفخر ومقام تحريف. وهو «وكنت»، األصل: يف 133

الناسخ. من زيادة والهاء «تردده»، األصل: يف 134

مهابُّها. تختلف التي أو األرض، تقلب التي الرياح املؤتفكات: 135
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136 فبالحريِّ الرتاب إىل الرتاب من يؤثِّر االغرتاب كان وإذا أرض، إىل أرٍض تراب حولت
الرتاب. من أيًضا اإلنسان ألن باالغرتاب، اإلنسان يف اإلنسان يؤثر137 أن

أذلهم ما الرشيعة؟138 وأرسار الطبيعة آثار يجهلون بقوم ظنك فما حامد: أبو قال
سريتهم عىل جزاءً إال واملهانة بالِخزي رضبهم وال ظامًلا، ُملكهم سلبهم وال باطًال، هللا

للعبيد. بظالم هللا وما واملكابرة، بالجرأة هللا عىل وكذِبهم القبيحة،
الغزير! والنْفث الطويل، النَفس هذا 141[ [َدرُّ هلل140 قال:139 مداه القول بلغ فلما
وأُِرشب فيه، ألنظر جزء يف لرسمه نفسك ففرِّغ الكالم، من النوع هذا إىل َقِرًما كنُت لقد
البرص شاَرَفه وإذا حلَّق، بالسمع مر إذا الكالم فإن منه، العقيَم وأستنتَج حالوته، النفَس
يملكه لم إذا واملسموع حارضالعني، وامُلِسفُّ املنال بعيد واملحلِّق ، أََسفَّ كتاب من بالقراءة
عليه. معرَّج ال الذي والخيال له، انعقاد ال الذي بالوهم اليشء بعد اليشءُ منه تُذُكِّر الحفظ

هللا. شاء إن مطيًعا سامًعا أفعل فقلت:

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف، وهو لجري»، «فيه األصل: يف 136

تحريف. وهو «يوحش»، األصل: يف 137

الكالم. مع تتسق ال الناسخ من زيادة وهي الرشيعة». «من قوله «الرشيعة» قوله بعد األصل يف ورد 138

الوزير. أي 139
الناسخ. من زيادة واأللف «هللا»، 140

أثبتنا. ما يقتيض الجملة وسياق مطموسان، حرفان األصل يف الكلمة هذه موضع 141
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ففيم عبيد، ابن مع الدار يف اليوم صياحك سمعُت قال: آخر، مجلس يف إليه عدُت وملا
أحوج، إليه والسلطان بامُللك وأعلق وأفضل أنفُع الحساب كتابة أن يذكر كان قلت: كنتما؟
هزل، واألخرى ِجدٌّ األوىل الكتابة فإذا والتحرير، واإلنشاء البالغة كتابة من أغنى بها وهو
والتحصيل الحساُب كذلك وليس أكثر، فيها والخداع والكذب والتفيُهق التشاُدق أن ترى أال
بالغاية، موصولٌة باملبدأ، معروفة صناعٌة فتلك هذا وبعد قال: والتفصيل؟ واالستدراك
أن كما بالرساب، شبيهة وهي وحيلة، زخرفة والبالغة املنفعة. رسيعة الجدَوى، حارضة
ويُستحَمقون، يُسرتَقعون أصحابها أن البالغة خساسة ومن قال: باملاء. شبيهة األخرى
من بك نعوذ إنا اللهم يقولون: الوزراء ومجالس الخلفاء ُدور يف قديًما الكتَّاب وكان
وإن إخوة والنحويُّ واملعلِّم واملنشئُ النحويني! وركاكِة املعلمني، وحماقة املنشئني، رقاعة
منازلهم، اختلفت وإن يغمرهم، والنقص تجمعهم، والعادة تشملهم، واآلفة ت، لَعالَّ كانوا
الواسعة العريضة اململكة أن إال اإلنشاء صنعة من يكن لم ولو قال: أحوالهم. وتباينت
إىل الحاجة كانت وإذا 1،… حساب كاتب بمائة فيها يُكتَفى وال واحد، بمنشئ فيها يُكتَفى
معلَّقة والخاصة العامة أحوال فمصالح وبعد، . أخسَّ نفسها يف األخرى كانت أمسَّ هذه
زال وما ْفلة، والسِّ والِعْلية والكبار الصغار يجري والوترية الَجِديلة2 هذه عىل بالحساب.
ويقولون الحساب، تعلم عىل عناية به لهم ومن أوالدهم يحثون والتجارب الحزم أهل

املعنى. هذا يفيد ما أو اإلنشاء، كتابة عىل فخًرا الحساب كتابة لكفى أي به، للعلم «لو» جواب يرد لم 1
شاكلته. عىل أي جديلته، عىل عمل يقال: الشاكلة، الجديلة: 2
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محرَّف أو ملحوٍن بلفظ نفسه يف عما عرب ومن مستفيض. كالم وهذا الخبز. سلة هو لهم:
عىل والزائد كفى. فقد غريَه؛ وأبلغ إرادته به وبلغ غريه وأفَهم موضعه غريَ موضوع أو
آفات ومن قال: شديًدا. إليه يُفتَقر واألصل كثريًا، عنه يُستغنَى والفضُل فضل، الكفاية
وآل وهب بن3 الحسن كآل باآلفة ويُرَمون بالريبة، يُقَرفون أصحابها أن الكتابة هذه

الجواب؟ من كان فما منَكرة، ملحمة هذه قال: ثََوابة. ابن
القمر عاب من حال يكون وهكذا والَقَماءة، الذل بعد إال مجلسه من قام ما قلُت:
. املحقِّ عىل وزرى الحق وأبطل املبِطل، ونرص الباطل وانتحل بالكسوف، والشمس بالكَلف
صناعة من بائنًة والبالغة والتحرير اإلنشاء كان لو يسلَّم كان هذا قولك الرجل، أيها قلت:
بها متصلة وهي ا فأمَّ املؤامرة،4 وعقد الجماعة وعمل واالستدراك والتحصيل الحساب
أال5 دعواك؟ وتسلم ُحكمك يطَّرد فكيف لها، وحاوية عليها ومشتملة جملتها يف وداخلة
الكتب إنشاء إىل فقرية الحساب بعمل فيها أصحابها ينفرد التي الدواوين أعمال أن تعلم
الكتب هذه تقدمة بعد إال العمل إىل لهم سبيل ال بل ويتعاطونه، يصفونه ما فنون يف
من يوجد وذلك الواضح؟ واالحتجاج املكشوف والبيان البليغ اإلفهام عىل مدارها التي
موصوفة، فيها واألعمال معروفة الدواوين وهذه وَعضضته.6 ِعبتَه الذي املنشئ الكاتب

منحرف. فيها الصواب وعن غالط أنك تعلم كي لك أحصيها وأنا
الخاتَم، وديوان والدار، التوقيع وديوان املال، بيت وديوان الجيش، ديوان فمنها
الرشطة وديوان املظالم، وديوان الرضب، وُدور والعيار النقد وديوان 7، الَفضِّ وديوان

عرش أربعة وأغرمه حبسه فقد كاتبه، وهب بن الحسن مع باهلل الواثق فعله ما إىل العبارة بهذه يشري 3

وإىل ومائتني. وعرشين تسع سنة يف وذلك جمة، أمواًال منهم وقبض آخرين كتابًا حبس كما دينار، ألف
منه أخذ أن بعد بالكوفة حبسه يف مات حتى ُحبس فقد وثالثمائة، ثالث سنة ثوابة بن الهيثم أبي نكبة
بما عليه يقر أن خشية قتله عىل احتال إنه ويقال: وللسلطان، لنفسه جزيلة أمواًال عمران بن إسحاق

منه. أخذ
ذلك. بإجازة آخره يف السلطان ويوقع الطمع، أيام مدة يف الخارجة األوامر فيه تُجمع عمل املؤامرة: 4

توقيع. واستدعاء استئمار من إليه يُحتاج ما جميع تجمع ديوان كل يف املؤامرة تُعمل وقد
الناسخ. من زيادة و«أن» تعلم»، أن «إال األصل: يف 5

الكالم. بمكروه تناوله إذا بلسانه، عضه يقال: 6

املختومة. الكتب فض بالفض: واملراد تصحيف. وهو املهملة، بالصاد «الفص» األصل: يف 7
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النوادر9 وباب واملؤامرات، العني8 باب مثل الدواوين، هذه توابع إىل هذا واألحداث.
أن الحساب كاتب يلزم كما10 وبعد. وقبْل الديوان، ومجالس الكتب وإدارة والتواريخ،
يمكنه12 فال فيها، أعماله الحساب عمل لها وحصَّ جباها إذا حتى األموال،11 وجوَه يعرف
الوجوه تلك ومن املستعملة، واللطائف الالزمة والحجج البليغة بالكتب إال يَْجِبي13 أن
واملقاسمة والصفايا والقطائع األرض وإحياء الصلح وأرض الَعنْوة أرض وهو الفيء،
الغنائم وأخماُس والغنم والبقر اإلبل وصدقات الذمة أهل رءوس وجزية والوضائع
مروا إذا التجار من يؤخذ وما البحر من يخرج وما املدفون، واملال والركاز14 واملعادن
من ذلك غري إىل الصدقة، ومال16 له وارث ال من ومرياث والضالَّة واللَُّقطة بالعارش15
يُنشأ كعهد الجارية، والعادات املعتادة الرسوم عىل البالغة املكاتبات إىل املحتاجة األمور
َحْزر ويف17 منها، نقص ما وإعادة العمارة يف وكتاب الرشب، وتقسيط الربيد إصالح يف
تقدير ويف والقسمة، القلب ويف والغرَّافات، والدواليب الدوايل ويف يَاس،19 والدِّ الغلة18

عىل ويُستخرج واملقاثئ، والكروم والشجريات البساتني عىل يُقرر ما وهو العني، خراج بالعني: يريد 8

األرب، نهاية من الثامن الجزء انظر الشامية. البالد يف هذا وكان صنف. كل إدراك عند الرضيبة حكم
املرصية. الكتب دار طبع ص٢٦١،

غلة. من األرض تخرجه ما تقادير أي «التقادير»، صوابه: لعل 9
«فما». 10

إذا «حتى بعد: قوله يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه ولعل الناسخ، من خطأ وهو «األعمال»، األصل: يف 11

جباها.»
النافية. «ال» زيادة يقتيض والسياق «فيمكنه»، األصل: يف 12

«يجيء». 13

األموال. من الجاهلية دفني هو الركاز 14
معهم. ما ُعرش منهم يأخذ الذي هو العارش 15

مال». «ويف 16

إثباتها. يقتيض والسياق العطف، واو بسقوط «يف» األصل: يف 17

والحزر: أثبتنا. ما والصواب معناه، يستقيم ال الكلمتني كلتا يف تحريف وهو العلم»، «حرز األصل: يف 18

بالظن. التقدير
دراستها. الحنطة: دياس 19
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الصدقات، فرائض قبض ويف الجوايل،22 ويف الطراز،21 ويف املساحة ويف املبكرة الُخَرض20
املحاسبني. كتب23 من ذلك غري إىل الَخراجات، افتتاح ويف

وزيادتَه وُدروَره املال مدار ألن ، وبهتَّ كابرَت عنه»، مستغنًى كلُّه «هذا قلت: فإن
يكون أن وإما أكثر، فيها البالغة حظ يكون أن إما التي الدواوين، هذه عىل ووفوَره
وال كامًال الكاتب يكون ال األحوال جميع فعىل يتكافآ. أن وإما أظهر، فيها الحساب أثر
مخلوطة24 الفقه من أصوًال إليها ويجمع األثقال، بهذه يَنهض أن بعد إال ا، مستحقٍّ السمه
فنون يف مختلفة كثرية وأخباًرا فيها، سعته25 إىل مضمومًة القرآن من وآيات بفروعها،
البديعة، والِفَقر النادرة واألبيات السائرة األمثال مع إليها، الحاجة عند ُعدَّة لتكون شتى
ولهذا َمُحوك. كوْيشٍ ولفٍظ مسبوك كترب خطٍّ مع املشهودة، واملجالس املعهودة والتجارب
بن لجعفر إال كله هذا اجتمع أنه نظن ما أصحابنا: قال حتى الصناعة هذه يف الكامل عز
عربية،26 وآدابه يونانية، وسياستَه َسحبانيًة، وبالغتَه سواديًة، كانت كتابته فإن يحيى،
البليغ أن اعلم ثم األبواب؟ هذه ِغمار يف الحساب غرق كيف ترى أفال عراقية. وشمائله
يف الحساب كذلك وليس الصحيح، التمييز من فيها ومأخذه العقل، من بالغته ُمستمٍل
بالغة بعد ولكن صحيح [فهو]٢٧ الحساب، عىل امُللك مدار بأن ظانٌّ ظن [فلو]27 متناَوله.
ويَضمن ويعد ويوِعد ويعنِّف ويحتج ويخاطب ويالطف وينَهى يأمر السلطان ألن املنشئ،
العدل حالوة الرعية ويذيق الضارة، املادة ويحسم الرجاء ويؤكِّد األمل ويعلِّق ويمنِّي
بالحاصل يكون حتى الحساب إىل احتاج جبى فإذا يجبي ثم الجور. مرارة ويجنبهم

«الحرص». 20

ديوان كتَّاب مصطلح عىل الكالم يف العلوم مفاتيح صاحب ذكره كما النهر يف املاء مقسم الطراز: 21
واملزرقات. الدرقات النهر: وراء ما بالد يف املياه مقاسم ى وتُسمَّ قال: ثم املاء.

عن جلوا الذين هم والجوايل الذمة. أهل عىل املرضوبة الجزية وهو الجوايل، مال بالجوايل: يريد 22

أوطانهم.
«كسوة». 23

«مخطوطة». 24

فهمها. يف تبحره إىل أي فيها: سعته إىل 25
«عقلية». 26

يؤدِّي ما إثبات أو إثباتهما يقتيض والسياق باألصل، ليستا الرقم هذا تحت اللتان الكلمتان هاتان 27

معناهما.
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املنزلتني إىل فانظر آمنًا. الغلط من يكون حتى اب الحسَّ عىل ذلك بتوزيع يتقدم ثم عامًلا،
بني جامعة الصناعة أن لعلمَت أنصفَت ولو إلحداهما. املزية حصلت وكيف اختلفتا، كيف
ويرشِّف28 نصفني ها فيشقَّ صناعة إىل يأتي ال واإلنسان والبالغة، الحساب أعني األمرين،

اآلخر. عىل النصفني أحد
عىل نفسك لك سولْت فبئسما ،« ِجدٌّ واألخرى هزٌل الصناعتني «إحدى قولك: وأما
ما عىل الباطل وتبطل الحقَّ تُِحقُّ ألنها العقل، لثمرات الجامعة وهي الجد، هي البالغة!
وأغراض تختلف ألغراض الحق وإبطال الباطل تحقيق ثم عليه. األمر يكون أن يجب
وطاعٍة وإذعان، وإباءٍ ورش، خري من منها الدنيا هذه أحوال تخلو ال وأموٍر تأتلف،
وواضع البالغة صانع إىل تدعو والحاجة وإيمان، وكفر وعدول،29 وعدٍل وعصيان،

العمل. حد واآلَخر العقل حد هو وهذا والخطابة. البيان وصاحب الحكمة
َخَرْقت،30 فقد املبدأ»، معروف والحساب املبدأ، مجهولة صناعة «اإلنشاء قولك: وأما
من دللَت هذا قلَت إذا وأنت ، الخطِّ يف وقرارها اللفظ عىل وممرَّها العقل، من مبدأها ألن

اللطيف. ل األوَّ وهذا الرشيف املبدأ هذا به تبرص32 [ما]31 لك ليس أنه عىل نفسك
كفى، ما فيه لك أوضحنا فقد بالرساب»، شبيهة وهي زخرفة «والبالغة قولك: وأما

أخرى. بينة إىل محتاج فأنت يكِف لم فإن
الصدق33 عرفَت ولو القول، من شنٌع فهذا يُسرتَقعون»، أصحابها «إن قولك: وأما
األول. والصدر الصالح السلف عىل ِزرايًة فيه فإن منه، بحرف تنطق ولم به تَنِبس لم فيه
أحمق. كان إذا 34 الَعِييُّ يُستعَقل أن لوجب عاقًال، كان إذا البليغ يُسرتَقع أن وجب ولو

ُخلف. وهذا
من إال الناس يتعلم فما الركاكة»، يف إخوة والنحوي واملعلم «املنشئ قولك: وأما

الحق. من البضاعة قليل واحد منهم ندر وإن والنحوي، والعالم املعلم

«يرسف». 28

وانحرف. عنه نكب إذا عدوًال، الطريق عن عدل من الجور، بالعدول: يريد 29

«صدقت». 30

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة مربعني بني التي الكلمة هذه 31

«تنرص». 32

«الرصف». 33

«الغبي». 34
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الواحد هذا أن وذلك صدقَت، فقد واحد»، بمنشئ تكتفي اململكة «إن قولك: وأما
عليك وهذا الواحد. بهذا وفاء جميعهم يف ليس اآلحاُد وهؤالء كثرية، بآحاد يفي قوته يف
وال العطارين، إىل تحتاج مما أكثر األساكفة إىل محتاج أنك تفهم أن بقي لكن لك. ال
من أقل واألطباء اإلسكاف. دون والعطار العطار من أرشف اإلسكاف أن عىل هذا يدل

الخياط. دون الطبيب أن عىل يدل وال أحوج، إليهم ونحن الخياطني،
سلة هو ويقولون: الحساب تعلم عىل أوالدهم يحثون الناس زال «ما قولك: وأما
يحتاج الصناعات وأرشف والصغار. للكبار عامة إليه الحاجة ألن قلَت، كما فهو الخبز»،
ألنه واملحرر واملنشئ البليغ إىل محتاج فهو املِلك، الناس وأرشف الناس، أرشف إليها
ويستبرص الرأي يستخرج منها التي وعيبتُه يبرص، بها التي وعينُه ينطق، به الذي لسانه
واملحدَّث األرسار حامل ألنه رشيك، له يكون أن يجوز ال الخاصة بهذه وألنه األمر، يف

الصدور. ببنات إليه وامُلفَىض باملكنونات
كفى»، فقد غريَه، وأفهم محرَّف أو ملحون بلفظ نفسه يف عما عربَّ «من قولك: وأما
كما اإلعراب، باختالف فيه املراد يتغري والكالم الرأي هذا ويُقبَل الحكم هذا يصح فكيف
ينقلب وكما األفعال، باختالف املفهوم يتغري وكما األسماء، باختالف فيه الحكم يتغري
مرتبته يف جليًال حاله يف نبيًال كان بالرَّيِّ رجل قال ولقد الحروف؟ باختالف املعنى
إىل فانظر معنا»، تتغدَّى «حتى يريد: وهو بنا»، تتغدَّى حتى «اقعد نفسه: عند عظيًما
عليك خافية غريُ نظائر ولهذا بجهله! جانبه الذي املراد وإىل بلفظه ركبه الذي امُلحال هذا
إىل تهتد ولم بالبالغة، إال تهجينها تستطع لم أنك رشًفا بالبالغة وكفى دونك، ساقطٍة وال
غريها. ويقل يُقلَّها ما بنفسها استقاللها يف وجدَت كيف فانظر بقوتها، إال عليها الكالم

عجيب. وشأٌن بديع أمر وهذا
ال ما فهذا بالعيب»، ويُنالون بالريبة يُْقَرفون أصحابها أن آفاتها «ومن قولك: وأما
أحسن، النوع هذا عن اللسان وصيانة الكالب، نُباح الشمَس يرض وما الجواب، يستحق
هللا ريض الخطاب بن عمر وقال َسَالًما﴾، َقالُوا اْلَجاِهلُوَن َخاَطبَُهُم ﴿َوإِذَا تعاىل: هللا قال
أنبل كانوا ثوابة وابن وهب ابن وآل غامز. له لُوِجد ِقْدٍح من أقَوَم املرء كان لو عنه:
وداصة35 الناس وسفهاء العبيد بخساس يُظن ال ما بهم يُظن أن من وأعقل وأفضل
كان وممن منه عبَّاد، ابن مجلس يف إال هذا سمعنا ما أنا عىل العامة. وِسْفلة الرعية

أيًضا. واللصوص الجبناء، الخساس الداصة: 35
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يبعثه صناعتهم يف لهم وحسُده رضاه. األحاديث هذه بمثل ويتحرى هواه، يف يَخِبط36
ولو نفسه، عن الصدق ينفي غريه إىل كذبه أن يظن أنه فالعجب عليهم. األكاذيب هذه عىل
إذا والقدرة النعمة ولكن له، وأزيَن به أوىل لكان وأبوته ومذهبه ومجلسه لسانه نَزَّه37
وخذَلتا تُصدرا ولم أورَدتا قويًما؛ وطريًقا متينًا وِدينًا حارًسا وحزًما سائًسا عقًال َعِدمتا
تمحيًصا ويكون يقظة يوِرث ببالءٍ ومرحبًا بالءً، تحوُر نعمة من باهلل ونعوذ تَنُرصا. ولم
الذي هذا ومن يَثَمل؟ وال يَسَكر فال يرشب الذي هذا َمن ولكن التقصري! من نقص ملا
ويمكِّن الراس يصدِّع ُخماًرا رشابه من يعتقب ال صحا إذا الذي هذا ومن َعَقل؟ َسِكر إذا

الوسواس؟
تداخل ال لَم هذا؟ لك وأنى منحاه، نحا أو دعواه ادعى ملن قامعة جملة هذه فقال:
عيلَّ، غالٌب السالمة حب رجٌل «أنا فقلت: اللَّبوس؟ بهذا لنفسك ترىض ولَم ديوان، صاحَب
الُفُسولة وعن السالمة، بحب الكسل عن كنيَت فقال: عندي.» محبوبة بالطفيف والقناعة
إال الراحة أتطعم وال بالفسولة، إال السالمة إىل أصل ال كنت إذا قلت: باليسري. بالرضا

بهما. فمرحبًا بالكسل؛
َقِلق، عنها ُزحزح متى وقرناء ومألوف ومنشأ وعادة واختيار رأٌي إنسان لكل فقال:
قد َعة، الدَّ يف قال: لعله. قلت: الليل. نصف قد أنه أظن َفِرق. سواها عىل أُِريغ38 ومتى

وانرصفُت. — تعاىل هللا شاء إن — بعدها عليك وسألقيها مسألة، لك خبأُت

تصحيف. وهو «يحط»، األصل: يف 36

«كله». 37

«أربع». 38
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ُعْرضها يف يقول رسالًة اليهوديُّ 1 الرقيُّ يعيش بن وهُب أْوصل أخرى: مرة يل وقال
مخترصة مسلوكًة مذلَّلًة الفلسفة إدراك يف طريًقا هنا إن العريض: الطويل التقريظ بعد
يطلب ما ونيل الحكمة من يريد ما بلوغ يف َشقٌّ وال كدٌّ سالكها عىل ليس فسيحة،
الشوك وطرحوا وهوَّلوا طوَّلوا أصحابنا وإن العاقبة، يف الفوز وتحصيل السعادة من
وإتعابًا نصح وقلَة طباع ولؤَم وبخًال منهم ا غشٍّ عليه الجواز من وَمنَعوا الطريق، يف
معيشًة فيهما دخل وما والهندسة املنطق اتخذوا أنهم وذلك للراغب، وحسًدا للطالب
للحقيقة واملحبني الحكمة لُطالب حديد من كُسور ذلك فصار ومرشبة، ومأكلة ومكسبة

مغزاه. يرجع هذا وإىل معناه، هذا وكالًما العالم، ألثناء واملتصفحني
وكتب جاري، وهو الباب، هذا يف يعيش ابن مذهب عرفُت قد الجواب: من فكان
ونفعتُه بها، وتقرَّب سبعني،2 سنة السعيد املِلك إىل باألمس الطراز هذا عىل الرسالة هذه
قاله وللذي ْقعاء.3 بالدَّ الصق الَخصاصة، ظاهر الفقر، شديد فإنه له، والتفقد باملسألة
مخالفيه أعني — أصحابنا قاله وللذي ظاهرة، وحجة واضح وجٌه وانتحاه وقصده وادعاه

ورعاة. وحَفظة وُحماة أنصار وللقولني وتأويل، أيًضا وجٌه —

فلسفية. مسائل يف يسأله حيان أبو وكان املقابسات، يف االسم هذا ورد 1

الثالثمائة. بعد يعني 2

الشديد. الفقر عن كناية العبارة وهذه والرتاب. بها، نبات ال األرض الدقعاء: 3
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ما وأكثَر فيه ما كلَّ الخطب4 هذا يف أسمع أن أحب فإني هللا، بركة عىل هاِت قال:
قصري، اإلنسان عمر أن الخطبة بهذه يريد يعيش ابن أن الجواب من فكان به. يتصل
بالوضع6 مركَّبة صفائح ذو وهو كذلك يكون ال وكيف مغمور. ورسه5 كثري، العالم وعلَم
يحتويه وعما عنه الباحث واإلنسان املتَقن، املعجب بالتأليف مزيَّنة نضائد وذو املحكم،
بالحس، منتبه األحوال هذه مع وإنه ضعيفة، ودواٍع معرتضة، وموانع متقارصة، قًوى ذو
فيه، ونشأ أِلفه الذي بالوطن مستأنٌس الغائب، عن ذاهل للشاهد، عاشٌق7 بالعقل، حالٌم
معرفة بذلك له فليس عنه،8 صدر كان وإن به يُلِمَّ ولم إليه يسافر لم بلد من مستوحٌش
يلتمس أن والعجز الضعف بهذا املنعوت اإلنسان بهذا األوىل وإن تامة. ثقٌة وال باقية
وإن وَطْوقه. جهده قدر عىل األسباب بأسهل ويعتصم قريبًا، ونجاته سعادته إىل مسلًكا
فإنه تعاىل، واإلله والعقل والنفس الطبيعة معرفة يف هو األسباب وأسهل الطرق أقرب
الفوز فاز فقد بالجملة؛ التفصيل هذا عىل واطلع بالتفصيل، الجملة هذه عرف متى
الكثري، الورق ذوات الكبار الكتب قراءة يف عظيمة مئونة وُكِفي األعظم، امُللك ونال األكرب
الحق عن والتنقري والجواب، املسألة يف والنَصب والتصحيح الدرس يف املتصل العناء مع
كان وإن الحق، َحْومة عن خارٍج وال بحيف ليس يعيش ابن قاله الذي وهذا والصواب.
الفائضة، القوة هذه أحد لكل ليس ولكن وعامًال، وهائًال ا وشاقٍّ صعبًا أيًضا فيه األمر
املنقاد، والذهن الوقاد، الطبع وهذا الحسن، االستبصار وهذا الناهضة، الخصوصية وهذه
فهي إلهية تكن لم فإن إلهية، القوة هذه ألن والتأمل، واالستبانة الصافية، والقريحة
يف إال النعت هذا صاحب يوجد وليس البرشية. أفق يف فهي مَلكية تكن لم وإن ملكية،
كل من والبائن يشء كل من والفائُق العدد. جمة أمة بني مديٍد دهر ويف النادر، الشاذِّ
اإللهي، العاَلم هذا يف معدوم والفاسد الرديء أن كما الوحيش، العالم هذا يف عزيٌز صنف
ويجري يخطئ وال يلحن وال والصحة باإلعراب يتكلم من إن األدنى: باملثل يقال أن ويمكن

الشأن. الخطب: 4
«ورشه». 5

«بالوصف». 6

«ماشق». 7

البلد. عن أي عنه: 8
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هذه عدم ملن شديدة الحاجة وإن عزيز، أو قليل السليمة، والرضيبة الحميدة السليقة عىل
ويفي منهاجه، عىل ويجري أحكامه، عىل ويقف النحو يتعلم أن إىل املنشأ وهذا السجية
ومتى ومهمالتها. ومستعَمالتها وموضوعاتها وحروفها وأفعالها العرب أسماء يف برشوطه
كما النحويني تطويل عن غنيٌّ إنه فلعمري النِّجار، هذا وعىل الحلية10 بهذه إنساٌن اتفق9
التي القوة تلك صاحب يستغني وهكذا العروض. علم عن بالطبع الشعر قارض يستغني
تفعل فما حرض فإن والنادر؟ والشاذ الفرد ذاك أين ولكن ذلك، عن يعيش ابن إليها أشار

وتتَّبعه؟ عنه وتأخذ تقلده أن إال معه
إليها لك سبيل وال الغاية. لهذه حائًزا الكمال بهذا أنت تكون أن عىل املدار وإنما
ينبغي وبالواجب بالرضورة فإذن غريك، تلقاء من يأتي يشء هو وإنما نفسك، تلقاء من
والدُّءوب، والتكلف والَعناء بالزحف واملهندسني والطبيعيني املنطقيني آثار عىل تخطو أن
هذا من بان فقد النادر. والبديع الكامل والواحد الفاضل الرجل بذلك متشبًها تصري حتى
عيب وال مخالفوه، عليه حث ما وجُه أيًضا وانكشف يعيش ابن إليه أشار ما صواب القدر
العطية من ُمنح بما مربوط الكامل وإن املجهود، ببذل الزيادة يطلب أن املنقوص عىل

طلب. غري من
واتخذوا فيه، الشوك وطرحوا الطريق عن صدوا القوم «إن كالمه: صدر يف قوله وأما
ورقًة يميل كان متَّى12 فإن الحق، قارب بل أبعد فما العاجلة»، للَمثالة11 ا فخٍّ الحكمة نرش
األخرسين من وهو ربح، يف أنه وعنده ويتهكم، يعقل ال سكران وهو مقتدريٍّ بدرهم

أحواًال. األسفلني أعماًال
للوزير ذكرُت — طالبيه بك وأحيا العلم ألهل هللا أحياك — الشيخ أيها إني ثم
سعيد أبي بني الفرات بن جعفر بن]13 [الفضل الفتح أبي الوزير مجلس يف جرت مناظرًة

الصدفة. أي االتفاق، بطريق وجد أي إنسان: اتفق 9
«الجبلة». لعله 10

الحمق. والرعالة: رعالة، هللا زادك مثالة زدت كلما قولهم: ومنه الحال، حسن املثالة: 11
«منى». 12

املقتدر وزير كان هذا الفتح وأبو ياقوت. معجم عن أثبتناهما وقد باألصل، تردا لم الكلمتان هاتان 13

وثالثمائة. عرشين سنة العبايس الخليفة
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فإن التمام، عىل املناظرة هذه اكتب يل: فقال واخترصتُها. متَّى ِبرش15 وأبي السريايف14
أن ينبغي األعالم أولئك بحرضة الشيخني هذين بني النبيه املجلس ذلك يف يجري شيئًا
بلَُمع سعيد أبو حدثني فكتبُت:16 منه. بيشء يُتهاون وال فوائده، وتُوَعى سماُعه، يُغتنَم

مرشوحة. رواها فإنه الصالح الشيخ عيىس بن عيل فأما القصة. هذه من
— للجماعة الفرات ابن الوزير قال وثالثمائة، وعرشين ست سنة املجلس انعقد ملا
عمرو وأبو كعب وابن رباح وابن برش أبي وابن والكتبي األخشاد وابن الخالدي وفيهم
العزيز عبد وابن رشيد وابن ِفراس وابن الجراح عيىس بن وعيل والزهري جعفر بن قدامة
سامان:17 آل صاحب مرصواملرزباني من طغج ابن ورسول العلوي يحيى وابن الهاشمي
معرفة إىل سبيل ال يقول: فإنه املنطق، حديث يف متَّى ملناظرة إنساٌن منكم يَنتدب أال18
من والشك الشبهة من والحجة الرش من والخري الكذب من والصدق الباطل من الحق
عىل واضعه من واستفدناه به القيام من وملكناه املنطق من حويناه19 بما إال اليقني،
قال وأطرقوا. القوم فأحجم حقائقه؟ عىل اسمه جهة من عليه فاطلعنا وحدوده، مراتبه
يف ألُعدكم وإني إليه، يذهب ما وكرس ومناظرته بكالمه يفي مَلن فيكم إن وهللا الفرات: ابن
اللذان20 والتغامز الرتامز هذا فما مناًرا، وطالبه وللحق أنصاًرا وأهله وللدين بحاًرا، العلم
املصون العلم فإن الوزير، أيها أعِذر فقال: رأسه السريايف سعيد أبو فرفع عنهما؟! تَِجلُّون
املحِدقة والعيون امُلصيخة21 األسماع عىل املجلس هذا يف املعروض العلم غريُ الصدر يف

األوىل]. الليلة – األول [الجزء يف السريايف سعيد بأبي التعريف انظر 14
الكالم من وأخذًا املقابسات عن نقًال هكذا أثبتناه وقد األصل، يف مطموسة حروف االسم هذا موضع 15

انتهت وإليه باملنطق، عامًلا نرصانيٍّا كان ُقنَّى. َديْر أهل من الُقنَّائي، يونس ابن هو متَّى برش وأبو اآلتي.
وعرشين ثمان سنة يف وفاته وكانت وثالثمائة. عرشين سنة بعد بغداد نزل زمنه، يف املنطقيني رئاسة

وثالثمائة.
«وكنت». 16

«ساسان». 17

ينتدب». «أن 18

«جربناه». 19

«اللذين». األصل: يف 20

«املطنجة». 21
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ويجتلب َمكَرسة، والهيبة الهيبة يستصحب هذا ألن الناقدة، واأللباب الحادة22 والعقول
عامة. بقعة يف كامِلصاع23 خاصة معركة يف الِرباز وليس َمغلبَة، والحياء الحياء

االنتصار عليك يوجب غريك عن فاعتذارك سعيد، أبا يا لها أنت الفرات: ابن فقال
الوزير مخالفة سعيد: أبو فقال بفضلك. الجماعة إىل راجع نفسك يف واالنتصار لنفسك،
وإياه القدم، زلة من باهلل ونعوذ التقصري، إىل إخالد رأيه عن واالحتجاز ُهْجنة، رسمه فيما
ما املنطق عن حدثني [فقال:]24 متى واجه ثم لم! والسِّ الحرب يف املعونة حسن نسأل
عىل خطئه ورد صوابه قبول يف معك كالمنا كان فيه مرادك فهمنا إذا فإنا [به]؟ تعني

معروفة. وطريقة مريضٍّ َسنٍن
سقيمه، من الكالم صحيح بها يُعَرف الكالم آالت من آلة أنه به أعني متَّى: قال
من والشائل25 النقصان من الرجحان به أعرف فإني كامليزان صالحه، من املعنى وفاسد

الجانح.
املألوف بالنظم يُعرف سقيمه من الكالم صحيح ألن أخطأَت، سعيد: أبو فقال
إذا بالعقل يُعرف صالحه من املعنى وفاسد بالعربية، نتكلم كنا إذا املعروف واإلعراب
بمعرفة لك26 فمن الوزن، طريق من الناقص من الراجح عرفَت وَهبَْك بالعقل. نبحث كنا
الوزن معرفة بعد فأراك رصاص]؟29 [أو َشبَه28 أو ذهب أو حديد هو أيُّما27 املوزون
فعىل عدُّها. يطول التي صفاته وسائر قيمته معرفة وإىل املوزون جوهر معرفة إىل فقريًا

وهو الجامدة، السريايف: سعيد أبي ترجمة األدباء، معجم ويف تحريف. وهو «الجامة»، األصل: يف 22

أثبتنا. ما صوابه ولعل املعنى، به يستقيم ال أيًضا تحريف
جمعهم. ففرق عليهم حمل إذا أقرانه، الشجاع صاع من املصاع: 23

األصل. يف مربعني بني التي الكلمة هذه ترد لم 24
املائل. والجانح: املرتفع. والشائل: تصحيف. وهو املهملة، بالسني «والسائل» األصل: يف 25

دلك». «من 26

«إنما». 27

األصفر. النحاس بالتحريك: الشبه 28
ياقوت. عن مربعني بني التي الكلمة 29
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يسريًا نفًعا إال اجتهادك، كان تحقيقه ويف اعتمادك، عليه كان الذي الوزن ينفعك لم هذا
األول:31 قال كما فأنت30 وجوه، عليك وبقيْت واحد، وجه من

أش��ي��اء ع��ن��ك وغ��اب��ت ش��ي��ئً��ا ح��ف��ظ��َت

يوزن ما فيها بل يوزن، الدنيا يف ما كلُّ ليس هاهنا، يشء عليك ذهب فقد وبعد،
كان وإن وهذا يُحَزر، ما]32 و[فيها يُمسح ما وفيها يُذْرع ما وفيها يُكال ما وفيها
ظالل واإلحساسات33 املقررة. املعقوالت يف أيًضا ذلك عىل فإنه املرئية األجسام يف هكذا
إذا هذا، ودع الظاهرة. واملماثلة املحفوظ الشبه مع والتبعيد، بالتقريب تحكيها العقول
يتعارفونه وما عليها واصطالحهم أهلها لغة عىل يونان من رجل وضعه34 املنطق كان
فيه ينظروا أن والعرب والفرس والهند الرتك يلزم أين فمن وصفاتها، رسومها من بها

رفضوه؟ أنكره وما قبلوه به لهم شهد ما وعليهم، لهم وَحكًما قاضيًا ويتخذوه
املدَركة، واملعاني املعقولة األغراض عن بحث35 املنطق ألن ذلك لزم إنما متَّى: قال
أن ترى أال سواء، املعقوالت يف والناس الهاجسة. والسوانح السانحة للخواطر ح وتصفُّ

أشبهه. ما وكذلك األمم، جميع عند سواءٌ [ثمانية] وأربعة أربعًة
ُشَعبها مع ترجع باللفظ واملذكوراُت بالعقل املطلوبات كانت لو سعيد: أبو قال
زال ثمانية؛ وأنهما وأربعة أربعة يف البينة املرتبة هذه إىل املتباينة وطرائقها املختلفة
عادة ولكم املثال، بهذا موَّهت ولقد هكذا، األمر ليس ولكن االتفاق، وحرض االختالف
ال املدركة واملعاني املعقولة األغراض كانت إذا أيًضا هذا مع ولكن التمويه. هذا بمثل

تحريف. وهو «قال»، األصل: يف 30

البيت: وأول نواس. أبو هو 31

إل��خ … … ش��ي��ئً��ا ح��ف��ظ��ت ف��ل��س��ف��ة ال��ع��ل��م ف��ي ي��دَّع��ي ل��م��ن ف��ق��ل

حيان. ألبي املقابسات عن أثبتناها وقد األصل، يف مربعني بني التي الكلمة هذه ترد لم 32
تحكمها». العقول طالل «واالحتباس 33

«وصفه». 34

«يحث». 35
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الحاجة لزمت قد أفليس والحروف، واألفعال لألسماء الجامعة باللغة إال36 إليها يوصل
يف أقلدك أنا بىل، قال: بىل. املوضع: هذا يف قل أخطأَت، قال: نعم. قال: اللغة؟ معرفة إىل
اليونانية اللغة تعلم إىل تدعونا إنما املنطق، علم إىل تدعونا لست إذن أنت قال: هذا. مثل
زمان منذ عفْت وقد بها، تفي ال لغة إىل تدعونا رصَت فكيف يونان، لغة تعرف ال وأنت
أغراضهم ويتفاهمون بها، يتفاوضون كانوا الذين القوم وانقرض أهلها، وباد طويل،
لغة من بالنقل متحولة37 معاٍن يف تقول فما الرسيانية، من تنقل أنك عىل بتصاريفها؟

عربية؟ أخرى إىل هذه من ثم رسيانية، أخرى لغٍة إىل يونان
املعاني وأدت األغراض حفظت الرتجمة فإن لغتها مع بادت وإن يونان متَّى: قال

الحقائق. وأخلصت
حرفت، وما وقوَّمت كذبت، وما صدقْت الرتجمة أن لك سلمنا إذا سعيد: أبو قال
وال قدمت وال زادت، وال نقصت وال حافت، وال التاثت [ما]39 وأنها جزفت، وما ووزنْت38
وإن — العام بأعم وال]40 الخاص [بأخص وال والعام الخاص بمعنى أخلَّت وال أخرت،
ال تقول: فكأنك — املعاني مقادير يف وال اللغات طبائع يف هو وليس يكون، ال هذا كان

أبرزوه. ما إال حقيقة وال وضعوه، ما إال برهان وال يونان، عقول إال حجة
هذا ظاهر عن والبحث بالحكمة عناية أصحاُب األمم بني من ولكنهم ال، متَّى: قال
وانترش ظهر ما ظهر عنايتهم وبفضل عنه، وينفصل به يتصل ما كل وعن وباطنه، العالم
هذا نجد ولم الصنائع، وأصناف العلم أنواع من نشأ] ما [ونشأ فشا ما وفشا انترش ما

لغريهم.
العاَلم يف مبثوث العاَلم علم فإن الهوى، مع وملت وتعصبت أخطأَت سعيد: أبو قال

القائل: قال ولهذا العالم، يف من جميع بني

م��ح��ث��وث ال��ع��اق��ل ون��ح��َوه م��ب��ث��وث ال��ع��ال��م ف��ي ال��ع��ل��م

حذفها. والصواب الناسخ، من زيادة وهي وذال، وألف جيم «إال» قوله: بعد األصل يف ورد 36

«مملوكة». 37

باعه أي اليشء، فالن جزف يقال: الكلمتني. كلتا يف تصحيف وهو حزفت»، وما «ووريت األصل: يف 38

وزن. وال كيل بال جزاًفا اشرتاه أو
األصل. يف ترد لم مربعني بني التي الكلمة هذه 39

املقابسات. عن أثبتناها وقد األصل، يف ترد لم مربعني بني التي العبارة هذه 40
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يف علٌم غلب ولهذا األرض. َجَدِد41 عىل من جميع عىل مفضوضة الصناعات وكذلك
َمشَغلة، عليه والزيادة واضح وهذا صناعة. دون بقعة يف صناعة وكثرت علم، دون مكان
جميع بني من معروفًة يونان كانت لو دعواك وتسلم قولك يصح كان فإنما هذا ومع
ملا يخطئوا أن أرادوا لو وأنهم املخالفة، والبنية الظاهرة والفطنة الغالبة بالعصمة األمم
بهم، تكفل والحقَّ عليهم، نزلت السكينة وأن استطاعوا، ما يكذبوا أن قصدوا ولو قدروا،
جواهرهم من بعدْت والرذائل وفروعهم، بأصولهم لصقت والفضائل منهم، تربأ والخطأ
األمم من كغريهم كانوا بل لهم، يدعيه ممن وعناٌد بهم، يظنه ممن جهٌل وهذا وعروقهم.
يف ويَصُدقون أشياء، ويجهلون أشياء ويعلمون أشياء، يف ويخطئون أشياء يف يصيبون
املنطق واضع وليس أحوال. يف ويسيئون أحوال يف ويحسنون أمور، يف ويكذبون أمور
وليس بعده، من عنه أخذ كما قبله عمن أخذ وقد منهم، رجل هو إنما بأرسها، يوناُن
هذا ومع غريهم. ومن منهم مخالفون وله الغفري، والجم الكثري الخلق هذا عىل حجًة هو
أن يجوز فكيف وطبيعة، ِسنٌْخ42 والجواب واملسألة والبحث والنظر الرأي يف فاالختالف
محال، هذا [هيهات!]43 فيه؟ يؤثر أو يحلحله أو الخالف هذا به يرفع بيشء رجل يأتي
عن بالسلوة وجهك فامسح منطقه، قبل عليه كان ما عىل منطقه بعد العاَلم بقي ولقد
عنايتك ورصفت بالك فرَّغت لو وأنت والطباع. بالفطرة منعقد ألنه يستطاع، ال يشء
أهلها بمفهوم أصحابك وتدارس فيها وتجارينا بها تحاورنا التي اللغة هذه معرفة إىل
غني أنك كما يونان [معاني44 عن غني أنك لعلمت أصحابها؛ بعبارة يونان كتب وترشح

يونان. لغة] عن
قال: متفاوتة. منها وأنصباؤهم مختلفة، عقولهم الناس إن تقول: مسألة هنا وها
فكيف قال: بالطبيعة. قال: باالكتساب؟ أو بالطبيعة والتفاوت االختالف وهذا قال: نعم.
قال األصيل؟ والتفاوت الطبيعي االختالف هذا به يرتفع يشء هنا ها يكون أن يجوز
وبياٍن قاطع بجواب وصلتَه فهل سعيد: أبو قال آنًفا. كالمك جملة يف مر قد هذا متى:

السياق. يناسب ما معانيه من نجد ولم «جديد»، األصل: ويف األرض. من استوى ما بالتحريك: الجدد 41
النقط. من الحروف مهملة األصل يف الكلمة هذه وردت وقد األصل. السنخ: 42

األدباء. معجم عن مربعني بني التي الكلمة 43
ص٧٣. املقابسات، عن أثبتناها وقد األصل، يف مربعني بني التي العبارة هذه ترد لم 44
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عند متميزة ومعانيه العرب، كالم يف دائر وهو واحد حرف عن أسألك هذا، ودَع ناصع؟
وتباهي به تُدلُّ الذي أرسطوطاليس منطق ناحية من معانيه أنت فاستخرج العقل، أهل
فبُِهت وجوه؟ أو وجه عىل هو وهل مواقعه؟ وكيف أحكامه؟ ما «الواو»، وهو بتفخيمه؛
حاجة وبالنحوي إليه، باملنطقي حاجة ال ألنه فيه أنظر لم والنحو نحو، هذا وقال: متَّى
فإن اللفظ]، عن يبحث46 [والنحو املعنى45 عن يبحث املنطق ألن املنطق، إىل شديدة
من أرشف واملعنى فبالعرض، باملعنى النحوي عثر وإن فبالَعَرض، باللفظ املنطقي مر

املعنى. من أوضع واللفظ اللفظ،
واإلعراب واإلفصاح واللفظ واللغة والنطق الكالم47 ألن أخطأَت، سعيد: أبو فقال
والدعاء والحض والنهي [والتمني]49 والَعْرض واالستخبار48 واإلخبار والحديث واإلبانة
«نطق قال: لو رجًال أن ترى أال واملماثلة، باملشاكلة واحد واٍد من كلُّها والطلب، والنداء
نفسه عن وأعرب الفحش، قال ما ولكن بالفحش وتكلم بالحق، تكلم ما ولكن بالحق زيد
ولكن أخرب أو لفظ، ما ولكن بحاجته فاه أو أوضح، ما ولكن املراد وأبان أفصح، ما ولكن
ومستعمًال حقه، غري يف للكالم وواضًعا ومناقًضا محرًِّفا هذا جميع يف لكان أنبأ»؛ ما
العربية من مسلوخ ولكنه منطق والنحو غريه، وعقل عقله50 [من] شهادة غري عىل اللفظ
طبيعي اللفظ أن واملعنى اللفظ بني الخالف وإنما باللغة، مفهوم ولكنه نحو واملنطق
[بأثر الطبيعة أثر يقفو الزمان ألن الزمان، عىل بائًدا اللفظ كان ولهذا عقيل، واملعنى
والعقل عقل، املعنى مستمَىل ألن الزمان، عىل ثابتًا املعنى كان ولهذا الطبيعة]، من آخر51

املعنى. به يستقيم ال الناسخ من تبديل وهو «اللفظ»، األصل: يف 45

الكالم يستقيم ال إذ املقابسات، عن أثبتناها وقد األصل، يف مربعني بني التي العبارة هذه ترد لم 46

بدونها.
واملنطق.» النحو «ألن املقابسات: يف 47

اآلتي: التمثيل يف قوله بدليل «واإلنباء»، صوابه الناسخ من تبديًال «واالستخبار» قوله يف أن الظاهر 48
أنبأ.» ما ولكن أخرب «أو

األدباء. معجم عن مربعني بني التي الكلمة 49
«وغفلة». 50

األدباء. ومعجم املقابسات عن مربعني بني التي العبارة 51
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التي لصناعتك اسم بال أنت بقيت وقد متهافت، طيني وكل طينية، اللفظ ومادة إلهي
ذلك لك ويسلَّم فتُعار، اسًما لها العربية من تستعري أْن إال بها، تُْزهى التي وآلتك تنتحلها
من أيًضا لك بد فال الرتجمة،52 أجل من اللغة هذه قليل من بد لك يكن لم وإذا بمقدار،

الالحقة. الخلة من والتوقي الثقة واجتالب الرتجمة تحقيق أجل من كثريها
القدر بهذا أتبلغ فإني والحرف، والفعل االسم هذه لغتكم من يكفيني متَّى: فقال

يونان. يل هذبتْها قد أغراض إىل
وصفها إىل فقري والحرف والفعل االسم هذا يف ألنك أخطأَت، سعيد]: [أبو قال
حركات إىل هذا بعد محتاج أنت وكذلك أهلها، غرائز يف الواقع الرتتيب عىل وبنائها
يف والفساد كالخطأ الحركات يف والتحريف الخطأ فإن والحروف، واألفعال األسماء هذه
علق] ما ا رسٍّ هنا ها أن عىل غفلة. يف عنه ورهطك وأصحابك [أنت53 باب وهذا املتحرِّكات،
جميع من أخرى لغًة تطابق54 ال اللغات من لغة أن تعلم أن وهو لعقلك، أسفر وال بك،
وتأخريها، وتقديمها وتأليفها وحروفها وأفعالها أسمائها يف صفاتها، بحدود جهاتها
وسجعها، ونثرها ونظمها وضيقها وسعتها وتخفيفها، وتشديدها وتحقيقها، واستعارتها
يف يشك أو الحكم هذا يدفع أحًدا أظن وما ذكره. يطول مما ذلك وغري وميلها، ووزنها
تثق أن يجب أين فمن إنصاف، من نصيٍب أو عقل من ُمْسكٍة إىل يرجع ممن صوابه
تعرف إىل منك أحوج العربية اللغة تعرف إىل أنت بل الوصف؟ هذا عىل لك تُرجم بيشء
فارسية تكون اللغات أن كما هندية، وال يونانية تكون ال املعاني أن عىل اليونانية. املعاني
فلم والفكر، والفحص بالعقل حاصلة املعاني أن تزعم فإنك هذا ومع وتركية، وعربية
مع بها أرسطوطاليس كتب ترشح وأنت العربية عىل تزري فلَم اللغة، أحكام إال يبق

بحقيقتها؟ جهلك
عنها]55 [والبحث لها والتصفح الحقائق معرفة يف حايل لك: قال قائل عن وحدثني
قد اللغة ألن تدبروا، كما وأتدبر نظروا، كما أنظر املنطق، واضع قبل كانوا قوٍم حال

«التجربة». 52

املقابسات. عن أثبتناه وقد األصل، يف يرد لم املربعني هذين بني الذي الكالم هذا 53

«تناطق». 54

واملقابسات لياقوت األدباء معجم عن أثبتناها وقد األصل، يف ترد لم مربعني بني التي العبارة هذه 55

للمؤلف.
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ما واالجتهاد. واالعتقاب والرأي بالنظر عنها رت نقَّ واملعاني والوراثة، باملنشأ عرفتها
هذه يعرف ال ألنه األمر، هذا يستتب وال الحكم هذا له يصح ال إنه أتقول: له؟ تقول
عىل كان وإن — لك بتقليده تفرح ولعلك أنت؟ عرفتها التي الطريق من املوجودات
والحكم املبني الجهل هو وهذا حق، عىل كان وإن باستبداده تفرح مما أكثر — باطل

امَلشني.56
ال للمنطق تفخيمك أن أبني أن أريد فإني حكمه؟ ما الواو عن فحدثني هذا ومع
ومن يونان، حكمة إىل بها تدعو التي اللغة يف واحًدا حرًفا تجهل وأنت شيئًا، عنك يغني
فإن بكمالها، اللغة يجهل أن جاز حروًفا جهل ومن حروًفا، يجهل أن أمكن حرًفا جهل
علم فيه ينفعه وال إليه، يحتاج ما يجهل فلعله بعضها، يجهل ولكن كلها يجهلها ال كان
عىل يتأبى فلَم يسري. بقدر العامة فوق هو من رتبة أو العامة رتبة وهذه إليه، يحتاج ال ما
وغامض الكالم رس يعرف وأنه الخاصة، وخاصة الخاصة من أنه ويتوهم ويتكرب، هذا

الربهان؟ وصحيح القياس وخفي الحكمة
وطالبتُك كلَّها، الحروف عليك نثرت لو فكيف واحد، حرف معاني عن سألتك وإنما
ال «يف» إن تقولون: سمعتكم بالتجوز؟ لها والتي بالحق، لها التي ومواضعها بمعانيها
لإللصاق»، الباء «إن [يقولون:] كما «للوعاء» هي يقولون: وإنما مواقعها، النحويون يعرف
[يف و«السائس املكان» يف و«اإلناء اإلناء» يف «اليشء يقال: وجوه: عىل تقال «يف» وإن

السائس.» يف و«السياسة السياسة]»
هذا يُعقل أن يجوز وال لغتها، ناحية ومن يونان عقول من هو التشقيق هذا أن أترى
أفاض الذي القول من وخَطٌل يدعيه، من كل من جهٌل فهذا والعرب؟ والرتك الهند بعقول
مع وكنَى الصحيح، املعنى عن الجملة يف أفصح فقد للوعاء57 «يف» قال إذا النحوي فيه.

التكنية.58 موضع يف كاٍف وهو كثري هذا ومثل بالتفصيل، تظهر التي الوجوه عن ذلك

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى املستبني»، «غري أخرى: رواية يف 56

الكالم. يستقيم به إذ السادسة]، الليلة – األول [الجزء املقابسات عن أثبتناه وما «للوما»، األصل: يف 57

املعنى، به يستقيم ال تحريف اللفظني كال ويف «السكت»، األخرى: املصادر ويف «التبكيت»، األصل: يف 58

أثبتنا. ما صوابه ولعل
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تكون حتى «الواو» مواقع عن بالبيان أجبه املوفق، الشيخ أيها الفرات: ابن فقال
به. مشنِّع59 فهو هذا ومع عنه، عاجز هو ما الجماعة عند وحقق إفحامه، يف أشد

زيًدا «أكرمت قولك: يف العطف معنى منها ومواقع: وجوه للواو سعيد: أبو فقال
قولك: يف االستئناف ومنها وكذا.» كذا كان لقد «وهللا قولك: يف الَقَسم ومنها وعمًرا.»
للتقليل هي التي ُربَّ معنى ومنها وخرب، ابتداء بعده الكالم ألن قائم»، وزيد «خرجُت

قولهم:60 نحو

ال��م��خ��ت��َرق خ��اوي األع��م��اق وق��ات��ِم

كقولك: كذلك الفعل ويف وافٌد، واقٌد واصٌل كقولك: االسم، يف أصلية تكون أن ومنها
* ِلْلَجِبنِي َوتَلَُّه أَْسَلَما ا ﴿َفَلمَّ وجل: عز هللا قول نحو مقحمة تكون أن ومنها يَْوَجل، َوجل

الشاعر:61 قول ومثله ناديناه، أي َونَاَديْنَاُه﴾،

وان��ت��ح��ى ال��ح��ي س��اح��َة أج��زن��ا ف��ل��م��ا

اْلَمْهِد ِيف النَّاَس ﴿َويَُكلُِّم وجل: عز قوله يف الحال معنى ومنها بنا، انتحى املعنى:
كقولك: الجر، حرف بمعنى تكون أن ومنها كهولته، حال يف الناس يكلم أي َوَكْهًال﴾،

الخشبة. مع أي والخشبَة، املاءُ استوى
نحوك؟62 يف هذا أكان ِبرش: أبا يا [ملتَّى]: الفرات ابن فقال

تصحيف. اللفظني كال ويف «متشيع»، ياقوت: معجم ويف «متشبع»، واملقابسات: األصل يف 59

العجاج. بن رؤبة شعر من الشطر هذا 60

وعجزه: القيس، المرئ بيت صدر الشطر هذا 61

ع��ق��ن��ق��ل. ح��ق��اف ذي خ��ب��ت ب��ط��ن ب��ن��ا

أنسب. وهي منطقك»، «يف املقابسات: يف 62
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عالقتها من أكثُر العقيلِّ باملعنى عالقتها مسألة هنا ها هذا، دع سعيد: أبو قال ثم
قال: صحيح. قال: اإلخوة»؟ أفضل «زيد القائل: قول يف تقول ما اللفظي، بالشكل
[مع بينهما الفرق فما] قال: صحيح. قال: إخوته»؟ أفضُل «زيد قال: إن [تقول63 فما

بريقه. وغصَّ وَجنَح فبََلَح65 الصحة]؟64
صحيح عنها جوابُك األوىل املسألة استبانة؛ وال بصرية غري عىل أفتيَت سعيد: أبو فقال
كنت وإن صحيح غريُ عنها جوابُك الثانية واملسألة صحتها، وجه عن غافًال كنَت وإن

بطالنها. وجه عن ذاهًال أيًضا
التهجني؟ هذا ما يل بنيِّ متَّى: قال

مجلس هو التدريس مكان هذا ليس استفدَت، الَحْلقة66 حرضَت إذا سعيد: أبو قال
تدَّعي فِلَم أخطأَت أنك تعلم والجماعة والتشبيه، التمويه عادته َمن مع التلبيس إزالة
اللفظ؟ يف ال املعنى يف ينظر واملنطقيَّ املعنى دون اللفظ يف ينظر إنما النحوي أن
يريد ما ويرتِّب املعاني، يف فكَره ويجيل67 يسكت كان املنطقي أن لو يصح كان هذا
صح ما يربِّر68 أن يريغ وهو ا فأمَّ الطارئ، والَحْدس العارض والخاطر السانح بالوهم
مراده، عىل يشتمل الذي اللفظ من له بدَّ فال وامُلناِظر، املتعلِّم إىل ح والتصفُّ باالعتبار له

لقصده.69 وموافًقا لغرضه ِطباًقا ويكون
الفائدة تكون حتى املسألة رشح يف كالمك لنا م تَمِّ سعيد: ألبي الفرات ابن قال

برش. أبي نفس يف عامًال والتبكيُت املجلس، ألهل ظاهرًة
إذا الكالم فإن الوزير، َمَلل إال املسألة هذه عن الجواب إيضاح من أكرُه ما فقال:

. ُملَّ طال

يستقيم وبها املقابسات عن أثبتناها وقد األصل، من ساقطة مربعني بني املوضوعة العبارة هذه 63

املعنى.
املقابسات. عن أثبتناها وقد األصل، يف ترد لم مربعني بني التي العبارة هذه 64

مال. أي وجنح: وعجز. أعيا بلح: 65

«املختلفة». 66

«ويجيد». 67

«يزن». 68

«لضده». 69
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الجماعة فأما عالقة، امَلَلل وبني وبيني كالمك سماع يف رغبُت ما الفرات: ابن فقال
ظاهر. ذلك عىل فحرُصها

اإلخوة» أفضل «زيد قلت: وإذا يُجْز، لم إخوتِه» أفضل «زيد قلت: إذا سعيد: أبو فقال
عىل والدليل جملتهم. عن خارج وزيٌد زيد، غريُ هم زيد إخوة أن بينهما والفصل جاز،
وخالد وبكر وعمرو زيد تقول: أن يُجْز لم زيد؟» إخوة «من فقال: سائل سأل لو أنه ذلك
عن خارًجا زيد كان فإذا جملتهم، يف زيٌد يدخل وال وخالد]70 وعمرو بكر تقول: [وإنما
حمارك «إن تقول: أن يجز لم كما إخوته، أفضل تقول: أن يُجْز فلم غريهم، صار إخوته
خري «زيد قلت: فإذا إخوته. غريُ زيًدا أن كما البغال، غري الحمري ألن البغال»، أْفره71
ترى أال اإلخوة، بعض فهو غريه وعىل عليه يقع واالسم اإلخوة، أحد ألنه جاز، اإلخوة»
بمنزلة فيكون وخالد»، وبكر وعمرو «زيد فقلَت: فيهم عددتَه اإلخوة؟» «َمن قيل: لو أنه
عىل كان فلما الحمري؟ عىل الواقع االسم تحت داخل ألنه الحمري» أْفرُه «حمارك قولك:
رجل» أفضل «زيد فتقول: الجنس، عىل يدل منكور واحد إىل يُضاف أن جاز وصفنا ما
درهًما «عرشين يف وكما الرجال، دلَّ كما الجنس عىل «رجل» فيدلُّ حمار»، أفره و«حمارك

درهم.» ومائة
االعتبار بهذا عندي النحو علم جلَّ ولقد مزيد، البيان هذا بعد ما الفرات: ابن فقال

اإلسفار. وهذا
وضع وبني وسكناته، اللفظ حركات بني منقسمة النحو معاني سعيد: أبو فقال
الصواب ي وتوخِّ والتأخري بالتقديم الكالم تأليف وبني لها، املقتضية مواضعها يف الحروف
يكون أن من يخلو ال فإنه النعت هذا عن يشء زاغ وإن ذلك، من الخطأ وتجنُّب ذلك يف
الجارية القوم عادة عن لخروجه مردوًدا أو البعيد، والتأويل النادر باالستعمال سائًغا
عنهم، ومأخوذ لهم مسلَّم يشء فذلك القبائل لغات باختالف يتعلق ما فأما فطرتهم. عىل
من املعروف األصل عىل املطَّرد والقياس والسماع والرواية بالتتبع محصور ذلك وكلُّ
تُستوَضح وال تُعَرف ال املعانَي أن لظنهم املنطقيِّني عىل الُعجب دخل وإنما تحريف، غري

الكالم. يستقيم بها إذ املقابسات عن أثبتناها وقد األصل، يف ترد لم مربَعني بني التي العبارة هذه 70

أيًضا. يستقيم عليها واملعنى «أفضل»، املقابسات يف 71
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تلك وجعلوا ناقصون، ضعفاء فيها72 هم لغًة فرتجموا وتكلُّفهم، ونظرهم بطريقهم إال
املعنى. مع ال اللفظ مع أنهم النحويني عىل َعوا وادَّ صناعة، الرتجمة

عىل واقع اسم الكالم أن برش أبا يا تعرف73 أما فقال: متَّى عىل سعيد أبو أقبل ثم
بها أشياء عىل يقع اسم والثوب ثوب»، «هذا باملثل: وتقول74 بمراتب، ائتلفْت قد أشياء
دون تكفي ال ولُْحمته لُْحمته دون تكفي ال فَسداتُه ُغِزل، أن بعد نُِسَج ألنه ثوبًا، صار
غزله وِغَلُظ لفظه، ة كِرقَّ ِسْلِكه ُة وِرقَّ كِقصارته،76 وبالغتُه كنسجه، تأليفه75 ثم َسداته،

فيه. إليه يُحتاج ما كلِّ تقدمة بعد ولكن ثوب، كلِّه هذا ومجموع حروفه، ككثافة
بان عليه تواىل كلَّما هذا فإن أخرى، مسألة عن سعيد أبا يا سْله الفرات: ابن قال

يبرصه. [ال]77 الذي والحقِّ ينرصه، الذي املنطق يف ارتفاُعه وانخفض انقطاُعه،
عيلَّ اآلخر ولهذا قرياط، غري درهم عيلَّ «لهذا يقول: رجل يف تقول ما سعيد: أبو قال
عند يصح حتى عنك نازًعا لسُت قال: النََّمط. بهذا علم يل ما قال: قرياط»؟ غريُ درهم
لصاحبه: رجل قال هذا؛ من أخفُّ هو ما هنا ها وَزْرق،78 مخرقة صاحب أنك الحارضين
ثوبان «بكم آخر: وقال مصبوغان؟» ثوبان «بكم آَخر: وقال املصبوغان؟» الثوبان «بكم

لفظ. لفٌظ نها تضمَّ التي املعاني هذه بنيِّ مصبوَغنْي؟»
كحايل. حالك لكان أشياء املنطق مسائل من عليك أيًضا أنا نثرُت لو متَّى: قال

عالقة له كان فإن فيه، أنظر يشء عن سألتني إذا ألنك أخطأَت، سعيد]: [أبو قال
مخالًفا، أو موافًقا يكون أن أبايل ال ثم أجبُت، الجارية العادة عىل لفُظه وصحَّ باملعنى
يف لكم َوْضٍع عىل ولكن باللفظ متَّصًال كان وإن عليك، رددتُه باملعنى متعلِّق غري كان وإن
مقرَّرة لغة يف لغة إحداث إىل سبيل ال ألنه أيًضا، رددتُه كتبَكم به حشوتم ما عىل الفساد

أهلها. بني

تحريف. وهو فهما»، لغتهم «فرتجموا األصل: عبارة 72

أيًضا. يستقيم عليه واملعنى تعلم»، «أال املقابسات: رواية 73

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى تقول»، أن ذلك «مثال املقابسات: عبارة 74

تحريف. وهو «بالنقل»، األصل: يف والذي املقابسات. يف كذا 75

تحريف. وهو «لنضارته»، األصل: يف 76

املقابسات. عن أثبتناها وقد األصل، يف مربعني بني التي الكلمة هذه ترد لم 77
زراق» «رجل التاج: ومستدرك اللسان يف ورد فقد اللغة، كتب من يستفاد كما الخداع بالزرق يريد 78

مصدره. وال فعله الكتابني هذين يف يُذَْكر ولم خداع. أي
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واإليجاب ْلب والسَّ واآللة]79 [كالسبب العرب لغة من استعرتم ما إال لكم وجدنا ما
وهي تُجِدي، وال تنفع ال وأمثلة واملحصور، واملهَمل والفساد والكون واملحمول واملوضوع

أذَهب. الفهاهة ويف أقرب، الِعيِّ إىل
مرشوحة، هي وال بالكتب تُفون80 ال ألنكم ظاهر، نقٍص عىل منطقكم يف هؤالء أنتم ثم
وقد الرتاب، منقَطع يف عنها وأنتم الخطابة وتذكرون82 تعرفونه81 وال الشعر فتدَّعون
ُقِطع فِلَم قال كما كان فإن الربهان»، كتاب إىل ة ماسَّ «الحاجة يقول: قائلكم سمعُت
أيًضا فهي الربهان قبل ما إىل ت مسَّ قد الحاجة كانت وإن الكتب؟ من قبله بما الزماُن
تخليط كله هذا عنه؟ ويُستغنى إليه يُحتاج ال ما ُصنِّف فِلَم وإال الربهان، بعد ما إىل ٌة ماسَّ

وبرق. ورعد وتهويل وَزْرق
بالجنس تهوِّلوا أن وغايتكم عزيًزا، وتستذلوا جاهًال، تَشَغلوا أن بودِّكم83 وإنما
واملاهيَّة واألَيْنِيَّة الَهلِّيَّة84 وتقولوا: والشخص، والَعَرض والفصل ة والخاصَّ والنوع
واللَّيْسيَّة واألَيْسيَّة85 وريَّة والصُّ والَهيُوليَّة والجوهريَّة والَعَرضيَّة والذاتيَّة والكميَّة والكيفيَّة
و«ج» «ب» من يشء يف «ال» قولنا: يف ْحر» بالسِّ «جئنا فتقولون: تتطاولون86 ثم والنفسيَّة،
يف «ال» فإذن «ب»، كل يف و«ج» «ب» كلِّ يف و«ال» «ج» بعض يف «ال» فـ «ب»، بعض يف

االختصاص. بطريق وهذا الُخْلف، بطريق هذا «ج»،87 كل
وَلُطف تمييزه وَحُسن عقله جاد ومن وشبكات، ومغالق وتُرَّهات، ُخرافات كلُّها وهذه
العقل وجودة وفضله. هللا بعون كلِّه هذا عن استغنى نفُسه وأنارت رأيه وثَُقب نظره
ومواهِبه الهنيَّة، هللا منائح من النفس وإنارة الرأي وثُقوب النظر ولُطف التمييز وُحسن

األدباء. ومعجم املقابسات عن مربعني بني التي الزيادة 79
تحريف. وهو «تقولون»، األصل: يف والذي املقابسات. يف كذا 80

املقابسات. عن أثبتناه وما «تذكرونه»، األصل: يف 81

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «وتدعون»، املقابسات: يف 82

تحريف. وهو «قولكم»، األصل: يف 83

معروفة. بعدهما التي األلفاظ يف والنسبة االستفهاميتنَي، و«أين» «هل» إىل نسبة واألينية: الهلية 84
والنفي. اإلثبات والليسية: األيسية 85

الطاء. بتشديد أي «يتمطون»، املقابسات: يف 86

«ج»، يف ال إذن «أ» ف «ب» بعض يف و«ج» «ب» من يشء يف «أ» ال العبارة: صحة ولعل األصل، يف كذا 87

املنطق. علم يقتضيه كما «ج»، يف ليس إذن «أ» ف «ب» بعض يف و«ج» «ب» كل يف ال و«أ»
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وهذا وجًها، باملنطق الستطالتكم أعرف وما عباده. من يشاء من بها يختصُّ نيَّة، السَّ
ولم ضعفكم، وأبرز خطأكم، وبنيَّ طريقتكم، وتتبَّع عليكم نََقض قد العباس أبو الناشئ
لم قولكم: عىل زدتم89 وما قال، مما واحدة]88 [كلمة عليه تردوا أن اليوم إىل تقدروا
ونُكول تَحاُجٌز منكم وهذا وهم. عىل تكلَّم وإنما مرادنا، عىل وقف وال غرضنا يعرف
قولكم هذا اعرتاض؛ فيه90 فعليكم املوجودات يف ذكرتم ما وكلُّ وُكلول، بالعجز ورًىض
َمقاِسمهما، عىل تِقفوا ولم ومواقَعهما، مراتبَهما فيهما تستوضحوا لم وينفعل» «يَفعل يف
ذلك وراء ومن «يَنفعل»، من الفعل وقبول «يَفعل» من الفعل بوقوع فيهما قِنعتم ألنكم

اإلضافة. يف حالكم وهذا عنكم، ذهبْت ومعارُف عليكم، خفيْت غاياٌت
يطول مما ذلك وغريُ ومراتبها، والنكرة وأقسامها، واملعرفُة ووجوهه، البدل فأما

مجال. و[ال] مقال فيه لكم فليس ذكره؛
ما اعِقل أو عاقًال أو عقليٍّا كن تريد: فإنما منطقيٍّا»، «كن إلنسان: قلَت إذا وأنت
عىل النطق ألن مدخول قوٌل وهذا العقل، هو النطق أن يزعمون أصحابك ألن تقول،91

سهو. يف عنها أنتم وجوه
تقول، ما نفسك عن افهم يريد: فإنما فصيًحا»، لغويٍّا نحويٍّا «كن آخر: لك قال وإذا

غريُك. عنك يَْفهم أن ُرْم ثم
هذا منه. ينقص فال اللفظ عىل املعنى وقدِّر عنه، يَفُضل فال املعنى عىل اللفَظ ر وقدِّ
فاْجُل املراد وبَْسط املعنى َفْرش حاولت إذا فأما به، هو ما عىل يشء تحقيق يف كنَت إذا
بالبالغة، املعانَي 92 وبنيِّ املمتعة، واالستعارات املقرِّبة، واألشباه حة، املوضِّ بالروادف اللفظ
ُظِفر إذا املطلوب ألن إليها، وق والشَّ عنها بالبحث إال تصاب ال حتى ليشء منها ْح لوِّ أعني
[فيه] يُمَرتى أن يمكن ال حتى شيئًا منها وارشح وعال. وَكُرم وحال، عزَّ الوجه هذا عىل به
األشباه لحقائق جامًعا يكون املذهب فهذا الغتماضه، عنه يَُعرَّج أو فهمه يف يُتَعب أو
املجلس، هذا يف عليه نحن ما نَمط عن خرج استقصيتُه إن باٌب وهذا الحقائق، وألشباه

ال. أو أقول ما فيك أيؤثِّر أدري ال أني عىل

املقابسات. عن مربعني بني التي العبارة 88
الناسخ. من زيادة والكاف «زدتكم»، األصل: يف 89

«عليه». 90

يكون». «ما 91

«وسدد». األدباء: معجم يف 92
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اثنني؟ بني الخالَف رفعتم أو مختلَفني، بني باملنطق [ [قطُّ فصلتم هل ثْنا حدِّ قال: ثم
وأن واحد، من أكثُر الواحد وأن ثالثة، ثالُث هللا أن اعتقدَت وبرهانه املنطق بقوة أتُراك
هيهات، تقوله؟93 ما والحقَّ إليه، تذهب ما الرشع وأن واحد، هو واحد من أكثر هو الذي

وأذهانهم. عقولهم عن وتَِدقُّ وَهذَيَانهم، أصحاِبك دعوى عن ترتفع أمور هنا ها
بمنطقك: الخالف ذلك فارفع خالًفا، أوقعْت قد مسألة هنا ها هذا، ودْع

لفالن؟ به املشهود َقْدُر وما فيه؟ الحكم ما الحائط» إىل الحائط ِمن «لفالٍن قائل: قال
منهما. كلٍّ من [النصف له آخرون: وقال بينهما. وما مًعا الحائطان له ناس: قال فقد
بهما؟ لك وأنَّى القاهرة، ومعجزتك الباهرة، آيتك اآلن هات أحدهما. له]94 آخرون: وقال

أصحابك. ونظر نظرك بغري بان قد وهذا
مستقيم هو ما ومنه َحَسن، مستقيم هو ما الكالم «ِمن قائل: قال أيًضا، هذا ودع
فرسِّ خطأ.» هو ما ومنه كذب، محال هو ما ومنه قبيح، مستقيم هو ما ومنه محال،

قوََّة وأِرنا واملعِرتض القائل هذا بني أنت فاحكم آَخر، عاِلٌم عليه واعرتَض الجملة، هذه
كيف قلَت: فإن والباطل. الحق وبني والصواب، الخطأ بني [بها] تميز التي صناعتك
استخرج لك: قيل اعرتاَضه؟ ل أحصِّ لم واآلَخر مقالتَه، سمعُت قد أحدهما اثنني بني أحكم
مسموع األصل ألن منهما، الحقَّ أَْوِضح ثم له، محتمًال قاله ما كان إن االعرتاض بنظرك
فإن علينا 95 تتعاَرسْ فال منك، يظهر أن يجب عليه يَِرد أو به يصحُّ وما عندك، حاصٌل لك

الجماعة. من] [أحد96 عىل يخفى ال هذا
اتصال ولها معقولة واملعاني العقل، مبسوط يَُحوز ال اللفظ مركَّب أن اآلن بان فقد
ويحيَط املبسوط ذلك يَملك أن كان لغة أيِّ من اللفظ قوة يف وليس تامة، وبساطة شديد
يَدخل، أن خارجه من شيئًا وال يخرج أن داخِله من شيئًا يَدَع وال ُسوًرا، عليه ويَنِصب به،
الباطَل ويشبِّه بالباطل، الحقَّ يَخِلط ذلك أن أعني للفساد، الجالِب االختالط من خوًفا

له». هو «ما 93

املقابسات. عن أثبتناها وقد األصل، يف ترد لم مربعني بني التي التكملة 94
«تتقلمش». 95

الجملة. معنى به يستقيم ال تحريف وهو حرضته»، من «عىل األصل: يف والذي املقابسات. يف كذا 96
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الصحيح ذلك عاد وقد املنطق، وضع َقبْل األول يف منه الصحيُح وقع الذي وهذا بالحق.
املنطق. بعد97 الثاني يف

نظرهم، يف َغْورهم عىل ووقفَت مسائلهم، يف والفقهاء العلماء ف ترصُّ عرفَت لو وأنت
املحتَملة للوجوه تشقيقهم وَسَعِة عليهم، يَِرد ِلَما تأويلهم وُحْسِن استنباطهم، يف وَغْوِصهم
ولكان أصحابَك، وازدريَت نفَسك، ْرَت لحقَّ والبعيدة؛ القريبة والجهات املفيدة والكنايات
الجبل. عند الحصا ومن القمر، عند ها السُّ من عينك يف أقلَّ عليه وتابَعوا إليه ذهبوا ما
فَعدَّ «. عدَّ باب من «هذا99 مسألة جواب يف يقول98 أصحابك يف َعَلم وهو الِكنِْديُّ أليس
وضعوا حتى ترتيب، بال الوهم ناحية من اإلمكان طريق عىل االستطاعة بحسب الوجوه
ذلك عليه فذهب الداخلة، الفلسفة من أنها وأََرْوه بها وغالطوه الشكل هذا من مسائل له
الغريزة، حائُل املزاج، فاسد العقل، مريض وهو]100 [صحيح أنه فيه فاعتقد الوضع،

اللُّب. مشوَّش
وجوب باب يف يدخل هل األركان، وتَضاُغط األجرام اْصِطكاك101 عن أخربنا له: قالوا

األذهان؟ عن يَخَفى ما إىل الُفْقدان باب من يخرج أو اإلمكان،
ُمالِبسة هي وهل الَهيُوالِنيَّة؟ َور الصُّ إىل الطبيعية الحركات نسبة ما أيًضا: له وقالوا

اإلحكام؟ غاية عىل مزايَلة له ُمزاِيلٌة أو والبيان، النظر حدود يف للِكيان
يف وجوبه من الواجب امتناع عند اإلمكان عدم يف الِوْجدان ُفْقدان تأثري ما له: وقالوا

أصله؟ إمكان يف الستحالته له وجوب ال ما ظاهِر
[والفساد] والضعف الرَّكاكة غاية عىل هذا جميع عن جوابُه ُحِفظ فقد هذا وعىل
خطِّه: يف بي مر ولقد كلَّه. ذلك لرسدُت التطويل من ي التوقِّ ولوال ْخف، والسُّ والَفَسالة
يف واالتفاق األصول يف االختالف يالقي ألنه به، ُمحاٍط غريُ األشياء تاليش يف التفاوت
تناقض واملعرفُة املعرفة عليه تزاحم فالنَِّكرة النَّْهج هذا عىل يكون ما وكلُّ الفروع،

«بهذا». املقابسات يف 97

الناسخ. من زيادة والنون والواو «يقولون»، األصل: يف 98

الروايتني. كلتا يف املعنى واضحة غري وهي «عدة»، األخرى: املصادر بعض ويف «عدم»، األصل: يف 99

أثبتنا. ما الصواب ولعلَّ
األصل. يف مربعني بني التي العبارة هذه ترد لم 100

تحريف. وهو «استقصائك»، األصل: يف 101
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من ال اإللهية، األرسار مالبس من العارية األلبسة باب من واملعرفة النكرة أن عىل النكرة.
البرشية. أحوال يف العارضة اإللهية باب

الصديق، ويُغمَّ العدوَّ ويُْشِمت الثَّْكىل يُضِحك بما عنه الصابئون أصحابُنا حدثنا ولقد
وتوفيًقا عصمة هللا ونسأل واملنطق، الفلسفة وفوائد يوناَن بركات من إال كلَّه هذا َوِرث وما
مجيب! سميع إنه التعديل، عىل الجاري والفعل التحصيل إىل الراجع القول إىل بهما نهتدي
سعيد أبو وكان بإمالئه. الصالِح الشيِخ اني الرُّمَّ عيىس بن عيل عن كتبُت ما آخر هذا

القصة. هذه من لَُمًعا َرَوى قد
ألواح يف حرضوا أقواٌم ذلك كتب ولكن قلُت، ما كلَّ نفيس عن أحفظ لم يقول: وكان

منه. كثري عيلَّ اختلَّ وقد أيًضا، ومحابُر معهم كانت
الثابت، سعيد أبي جأش من بون يتعجَّ وأهلُه املجلس، وتقوَّض عيىس: بن عيل قال

املتتابعة. وفوائده املتهلِّل، ووجِهه املترصف، ولساِنه
عيونًا، وأقررَت أكباًدا، يَْت نَدَّ فقد الشيخ، أيها عليك هللا عني الفرات: ابن الوزير وقال

الحدثان. إليه يتطرَّق وال الزمان، يبليه ال ِطراًزا وُحْكَت وجوًها، وبيَّضَت
الوقت؟ ذلك يف سعيد102 أبي سنُّ كانت وكم عيىس: بن لعيل قلت

َعِبث وقد سنة، أربعون املناظرة يوَم له وكان ومائتني، ثمانني سنة مولده قال:
والتقدم، الفضل أهل شعار وهذا ، والِجدِّ والدِّين والَوَقار ْمت السَّ مع بَلهازمه103 يْب الشَّ
القلوب، وأحبَّته النفوس، يف وعظم العيون، يف جلَّ إال بحليته تحىلَّ أو به تظاهر من وقلَّ

األلسنة. بمدحه وجرت
ال، قال: املجلس؟ حاَرض النحويُّ الَفَسويُّ عيل104 أبو كان أما عيىس: بن لعيل وقلُت
الخرب هذا من به فاز ما عىل سعيد ألبي الحسد يكتم فكان كان بما وُحدِّث غائبًا، كان

املذكور. والثناء املشهور،

الناسخ. من خطأ وهو عيىس»، بن «عيل األصل: يف 102

يف الناتئ العظم هي أو واألذن، املاضغ بني اللحم مجتمع وهي الالم، بكرس لهزمة جمع اللهازم: 103
عليهما. النابت الشعر هنا ويريد لهزمتان. وهما األذن، تحت اللحية

الفاريس أبان بن سليمان بن محمد بن الغفار عبد بن أحمد بن الحسن هو الفسوي عيل أبو 104
من كثري فيه وله النحو علم يف وقته إمام وكان ومائتني، وثمانني ثماٍن سنة فسا بمدينة ُولِد النحوي،

وثالثمائة. وسبعني سبع سنة يف وتُويفِّ النافعة، الوافية املؤلفات
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مراًرا نفيس يف دار قد شيئًا ذكَّرتني الحديث: هذا منقَطع عند الوزير105 يل فقال
وأين منهما؟ عيىس بن عيل وأين عيل؟ أبي من سعيد أبو أين واِضحه؛ عىل أقف أن وأحببت
َحيَّويه؟ وابن الورَّاق وابن شاذان وابن امَلْرُزبانيُّ وكذلك الجماعة؟ من أيًضا املراغيِّ ابن
كلِّ يف وأَْدَخُل العرب، ملذاهب وأنَظُم العلم، لشمل أجَمُع سعيد أبو الجواب: من فكان
الحديث، يف وأَْرَوى والُخلُق، الدِّين يف الوسطى ة للجادَّ وأَْلَزُم طريق، كل من وأَْخَرج باب،
املقتبسة. يف أثًرا وأَْظَهُر املختلفة، عىل بركة وأَْحَرضُ الفتوى، يف وأَْفَقُه األحكام، يف وأَْقَىض
كتابًا أربعني106 سنة — سامان آل ملوك أدباء من وكان — نرص بن نوح إليه كتب ولقد
الحروف عليها الغالب مسألة، أربعمائة عىل تزيد مسائل عن وسأله باإلمام، فيه خاطبه
مقرونًا الكتاب هذا وكان عنها، فسأل فيها َشكَّ العرب عىل مصنوعة أمثال ذلك وباقي
للعرب وأمثاًال القرآن يف مسائل نه ضمَّ املسلمني، بإمام فيه خاطبه البَْلَعِميِّ الوزير بكتاب

مشِكلة.
بشيخ فيه خاطبه كتابًا أَذْربيجاَن من يَْلم الدَّ مِلُك محمد بن امَلْرُزبان إليه وكتب
عن الروايات يف ذلك وباقي القرآن يف أكثرها مسألة، وعرشين مائة عن سأله اإلسالم،

عليهم. هللا رضوان أصحابه وعن ملسو هيلع هللا ىلص النبي
عن فيه وسأله الجليل، بالشيخ فيه خاطبه كتابًا مرص من ِحنَْزابة ابن إليه وكتب

السلف. وعن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن املرويِّ الحديث فنون من كلمة ثالثمائة
املعونة. طريق عىل ِحنَزابة البن ذلك جمعُت أنا سبعني: سنة ارُقْطنيُّ الدَّ يل وقال

فيه يخاطبه كتابًا سليمان أبي شيخنا يد عىل سجستان مِلك جعفر أبو إليه وكتب
بيت وثالثمائة العربية، يف كلمة ومائِة القرآن، يف مسألة سبعني عن سأله الَفرد، بالشيخ
يف مسألة وثالثني األحكام، يف مسألة وأربعني سليمان. أبو به حدثني هكذا الشعر، من

املتكلمني. طريق عىل األصول

العارض. هللا عبد أبا الوزير يريد 105

وثالثمائة. أي 106
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قلت: تقع؟ كم يف قال: نعم. قلت: عندك؟ عنها والجواب املسائل وهذه الوزير: يل قال
النظر إىل أحَوَجنا ما قال: الظهور. يف أكثرها ألن ورقة، وخمسمائة ألف يف تقع لعلها
نُدَفع يوم كلَّ ونحن السكون وأين الفراغ وأين منها! واالستفادة بها، واالستمتاع فيها،
بالعصمة، فتولَّني بيدك ناصيتي هذه اللهم بالداهية؟! وتُوِعد سلف، ما تُنِْيس ٍة طامَّ إىل

الحسنى! إىل عقباَي واجعل بالسالمة، واخصصني
حديثك. ِصْل قال: ثم

كلِّ من وأبَعُد عليه، إكبابًا وأشدُّ بالِكتاب،108 تفرًدا فأشدُّ عيل107 أبو وأما قلت:
وهو لغريه. مما وأطراًفا زيد أبي ُكتُب اللغة يف تَجاَوز وما الكوفيِّني، ِعلُم هو ا ممَّ عداه ما
إىل أوله من سيبويه كتاب تفسريُ له تمَّ كيف له؛ وبالحسد سعيد أبي عىل بالغيظ متَِّقد
ما يشء هذا ألن يََشاءُ﴾، َمْن يُْؤتِيِه ِهللا َفْضُل ﴿ذَِلَك وأبياته! وشواهده وأمثاله بغريبه آخره
كالمهم. وفيِض علمهم، سعة مع َدَرْستويه البن وال اج َّ الرسَّ البن وال اج للزَّجَّ وال للمربِّد تمَّ
الكتاب109 عىل َقعد ولكنه يَأْتَِل، ولم فيها أجاد مسائل يف الكالم من أطراف عيل وألبي

املعروف. النَّْظم عىل
بغداد إىل هه توجُّ يف األهواز يف سعيد أبي رشح اشرتى عيل أبا أن أصحابُنا وحدثني
بألَفي — عليه املوقوفة والنِّدامة110 به، املرسومة بالخدمة الحًقا — وستني ثماٍن سنة
أراد أنه زعم من إال به اإلقرار يأبَون أصحابُه كان وإن مشهور، حديث وهذا درهم،

فيه. الخطأ وإظهاَر عليه، النقض
ألن ذلك، له يُقَض فلم بينهما بالجمع همَّ عنه هللا ريض السعيد املِلك كان وقد

وثالثمائة. وستني ثماٍن سنة رجب يف مات سعيد أبا
وعادة الرَّبَّانيِّني111 وطريقَة العلم أهل َهْدي ويفارق ويتخالع يرشب عيل وأبو

كني. املتنسِّ

ذكره. السابق الفسويَّ عيل أبا يريد 107

سيبويه. كتاب بالكتاب يريد 108

املعروفة. الطريقة عىل دراسته عىل اقترص إنه يقول سيبويه، كتاب بالكتاب يريد 109

[أسطر]. بعد يأتي ما بدليل الرشاب، عىل املنادمة أي الندامة: 110
املعنى. بهذا اللغة كتب يف نجده ولم يَّاِنني»، «الدَّ األصل: ويف باهلل. العارف املتألِّه الرباني: 111
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حنيفة، أبي مذهب عىل ويقيم الجماعة، يف إال يصيل وال الدهر، يصوم سعيد وأبو
ُحرمة عىل اإلبقاء ولوال هذا. عن بَمعزل وغريُه ويتحرَّج، ويتألَّه112 سنني، القضاءَ وييل
بحكم األخذ ولكنَّ ُمَجْمَجم،113 هو بما ويخرب خاٍف، هو بما يجري القلم لكان العلم

أحَرى. الالئمة يجلب عما واإلعراض أوىل، املروءة
والتحرير اإلنشاء عىل جعفر أبو يَْمِريُّ الصَّ أراده ولقد الخط، َحَسن سعيد أبو وكان
فيها. غريب وأنا سياسٍة وإىل منها، عاٍر وأنا ُدْربَة إىل فيه يُحتاج أمر هذا وقال: فاستعَفى

ال��َه��ِرِم ري��اض��ُة ال��َع��ن��اء وِم��ن

مَفنِّد115 بحديث — للمهلَّبيِّ النوبة يكتب وكان — هللا عبد أبو ي114 النَّْرصِ وحدثنا
أحمد بن محمد جعفر أبي يَْمري الصَّ يدي بني أخطُّ كنُت قال: موضعه، هذا سعيد ألبي
وكان يجدني، فلم كتاب عن الفضل أبا العميد ابن أجيب ألن يوًما فالتمَسني محمد، بن
فتقدم غريه، من بالجواب أقوُم ِعلمه بفضل أنه 116 فَظنَّ بحرضته، السريايفُّ سعيد أبو
يحرِّر، أخذ ثم واإلصالح، الرضب فيها كثُر نسخة عمل يف فأطال ويجيب، يكتب أن إليه
ترتيبًا. يريده117 ملا مباينًا لفًظا، العادة لجاري مخالًفا فوجده يكتبه، ما يقرأ يَْمريُّ والصَّ

الشاعر: بقول يَْمريُّ الصَّ فتمثَّل الحال، تلك يف ودخلت قال:

ب��اري��ه��ا ال��ق��وَس أَْع��ِط ال��ق��وَس تَ��ظ��ل��ِم ال يُ��ْص��ِل��ح��ه ل��ي��س بَ��ْريً��ا ال��ق��وِس ب��ارَي ي��ا

تلميِذك هللا عبد أبي إىل الكتاب وادفع الشيخ أيها عليك ْف خفِّ سعيد: ألبي قال ثم
سعيد أبو مني تحريَّ نسخة غري من الجواب ابتدأُت ا فلمَّ القول. هذا من فخجل عنه. ليجيب

ك. ويتنسَّ يتعبد أي يتأله: 112

الخايف. املسترت به يريد يبينه، لم إذا نفسه يف الكالم جمجم من مجمجم: 113

تحريف. وهو البقري، األصل: يف والذي الحلبي. طبع ص١٨٣، ج٨، لياقوت، األدباء معجم يف كذا 114

«معد». 115

«فبان». األصل: يف والذي الحلبي. طبع ص١٨٣، ج٨، لياقوت، األدباء معجم يف كذا 116

«ملأثورة». األدباء: معجم يف 117
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مال إن منك، كان ما بمستكثٍَر وال مني، كان ما بمستنَكٍر ليس األستاذ، أيها قال: ثم
والعلماء الكالم جهابذة والكتَّاب وَجْهبٍَذ، مستخِرج118 بني إال املال بيت يف يصحُّ ال الَفْيء
فائدة. من أخليتَنا ما حال كل عىل وقال: سمع، ما وأعجبه يْمريُّ الصَّ فتبسم مستخرجوه.
والفرائض والرشوط والفقه القرآُن عليه يُقَرأ كان ألنه الَقِرين، بَعيَد سعيد أبو وكان
هذا كل يف وهو واألخبار، والحديث والهندسة والحساب والقوايف والَعروض واللغة والنحو

الوسط. يف وإما الغاية يف إما
وِعيَب واملنطق والعروض والكالم واللغة النحو يف الرتبة فعايل عيىس119 بن عيل وأما
يف عمل وقد براعة، وأظهر صناعة، أَفَرَد بل املنطق واضع طريق يسلك لم أنه إال به،

الرزين. والعقل الثخني الدِّين مع هذا نفيًسا. كتابًا القرآن
النفس، وعزة الِحفظ، وسعة اللفظ، براعة مع بهؤالء، يَْلَحق فال 120 املراغيِّ ابن وأما
أقول، ما عرف له البهجة كتاب يف نظر ومن الرواية. وكثرة النَّْفث، وغزارة الريق، وبلل121

أَبذُل. مما أكثر ونََحل122 أصف، ما فوق واعتقد
وَحَملة، رواة فهم َحيََّويْه124 وابن الِقْرِمِسينيِّ وابن شاذان وابن 123 امَلْرُزبانيُّ وأما

إلجام. وال إرساج وال إعجام، وال نَْقٌط ذلك يف لهم ليس

والرديء. بالجيد العارف الناقد والجهبذ: لها. ومحصِّ جابيها أي األموال: مستخرج 118

النحو، يف إماًما األدب، يف مة عالَّ كان العربية، يف إمام وهو اني، الرُّمَّ الحسن أبا عيىس بن بعيل يريد 119

.٣٨٤ سنة مات معتزليٍّا. باملقاالت، بصريًا
حافًظا وكان منصور، أبي دولة يف معلًما وكان الهمداني، جعفر بن محمد الفتح أبو هو املراغي ابن 120

الكامل. كتاب مثال عىل البهجة كتاب الكتب من وله والحرية. الرشف نهاية يف أخباريٍّا بليًغا نحويٍّا
الكالم. يف االتساع عن كناية الريق: بلل 121

وصفه. يف أبذُل مما أكثر الفضائل من إليه أضاف أي إلخ»: … «نحل 122

األخباريني األدباء من كان خراسان، من أصله موىس، بن عمران بن محمد هللا عبد أبو هو املرزباني 123
واسع اللهجة، صادق كان إنه وقال: الفهرست صاحب عدَّها والتاريخ األدب يف كثرية كتب وله املصنِّفني،

.٣٧٨ سنة ومات السماع. كثري بالروايات، املعرفة
.٣٧٣ سنة مات همذان. أهل من نحوي، عالم املؤمل، بن حيويه بن محمد هو حيويه ابن 124
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جماعتهم، يل صف الشعراء؛ أصحابنا بحديث هؤالء [عن]125 حديثك ْل فصِّ فقال:
يشء، يف والشعراء الشعر من لسُت قلُت: منهم. واحد كلَّ خصَّ وما بضاعتهم، يل واذكر
يف ُخْضنا فما القول، هذا دْع قال: محض. غري وأحتَيس َدْحض،126 عىل أخطو أن وأكره

األنس. من أفاد ما ونهاية النفس، يف كان ما غاية عىل إال الوقت هذا إىل يشء
عن يَبِسم كأنما النظام، متَّسق الكالم، حلو فهو 127 َالميُّ السَّ أما الوصف: من فكان
املالبس، جميُل امَلغارس، لطيف املذهب، واسع األخذ، لطيُف الرسقة، خفيُّ الغمام، ثغر

الكبد. عىل وبرٌد بالرُّوح، وعبٌث بالقلب، َليَْطٌة128 لكالِمه
يَتِمَّ لم وهو ا ُقحٍّ بدويٍّا يكون أن يحب الُعَقد، كثري اللَّفظ، فغليظ 129 الحاتِميُّ وأما
وقلة الجفوة،130 يف بينهما تشابٍه عىل والنثر، النظم بني جامٌع املحفوظ، غزيُر َحَرضيٍّا.
ما ويكدِّر يُخِفي، ما يُْربِز لكأنما يقول فيما العورة بادي امَلْسلوك، من والبعِد السة، السَّ
شاخًصا يتطاول َسِدر.132 ُخِمر وإذا ُخِمر،131 منها أفاق إذا القول يف َسْكرة له ي، يُصفِّ

َمشني. فهو َكذَب وإذا َمهني، فهو صدق إذا متقاِعًسا، فيتضاءل

األصل. يف الكلمة هذه ترد لم 125
لألقدام. ومزلَّة مزلقة عىل أي دحض: عىل 126

واتصل ،٣٣٦ سنة بغداد بكرخ ُولِد مخزوم، بني من األصل عربي العراق، أهل أشعر من السالمي: 127
مات شعره. من كثريًا اليتيمة صاحب له روى وقد ومدحهما، البويهي الدولة وعضد عباد بن بالصاحب

.٣٩٤ سنة
وتعلق. به التصاق أي بالقلب: ليطة 128

فيها رشح التي الحاتمية الرسالة وله باهلل، القادر الخليفة مدح الحاتمي، الحسني بن محمد هو 129

.٣٨٨ سنة مات املتنبي. وبني بينه جرى ما
الكالم هذا ويف الشكوك»، من والبعد السياسة وقلة الهوة يف بينهما تشابه «عىل األصل: عبارة 130

أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق ألفاظ. ثالثة يف املعنى به يستقيم ال تحريف
طريق عىل هنا والكالم السكر. يعقبان وصداع الرأس يف ألم وهو بالخمار، أصيب أي خمر: 131

االستعارة.
املعنى. به يستقيم التفسريين وكال يهتمَّ، ولم صنع ما يباِل لم أو تحري، سدر: 132
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كثري الحيلة، واسع البديع، قليل اللفظ، متفاوت عر، الشِّ فمجنون َجَلبات133 ابن وأما
ِنَفاُقه. َقه ونَفَّ نََفاُقه137 َغرَُّه الُغثاء،136 كثري الرِّشاء،135 قصري الزََّوق،134

الطريقة، مستوي139 البديع، كثري النَّحت، صحيُح عر، الشِّ فأديب الخالع138 وأما
الكفايتني ذو كان . املتخريِّ فرصة من قريٌب ، املتحريِّ َطْفرة من بعيٌد الصناعة، متشابُه

. والطَّيِّ النَّْرش عىل ويقبَله ، بالرَّيِّ يقدِّمه
قليُل املأخذ، سهُل الحوايش، رقيق األطراف، َرْطُب اللفظ، فلطيف َمْسُكَويه140 وأما
ي، الرتقِّ ضعيف ي، التََّوقِّ شديد التواني، كثري املعاني، مشهوُر بْك، السَّ بطيءُ ْكب، السَّ
من ويَسِقي قريبًا، ويقع بعيًدا ويطري يَقُرص، ثم ُجهَده ويَتطاَوُل يَصُدر، ا ممَّ أكثَر يَِرد
الفلسفة، من كَشْدٍو142 مآخذُ ذلك بعد وله يُِميه. أن قبل من ويمتَُح141 يَغرس، أن قبل

ذكره جلبات، بن عيل القاسم أبو وهو أثبتنا. ما صوابه تحريف وهو الحليات»، «ابن األصل: يف 133

شعره. من شيئًا وروى ص٢٧٠، الثاني، الجزء يف اليتيمة صاحب
يف ال الشعر يف الكالم بصدد فإنه أثبتنا، ما يقتيض الكالم وسياق تحريف. وهو «الرزق»، األصل: يف 134

الشعر به ن يحسَّ ما هنا واملراد ويزيَّن، اليشء به ن يحسَّ ما وهو زاووق، جمع بالتحريك: والزوق الرزق.
ق. مزوَّ مزيَّن لكل قالوا ولذلك التصاوير، يف يدخل وكان الزئبق، األصل: يف والزاووق ظاهريٍّا، تحسينًا

اإلطالة. عن وقصوُره الشعر يف باعه ِقرص هنا واملراد به. يُستَقى الذي الحبل الرشاء: 135
يُْعتَدُّ وال فيه، فائدة ال ما هنا به ويريد السيل. َزبَد املخالط الشجر ورق من البايل األصل: يف الغثاء 136

به.
الناس. بني وانتشاره شعره رواج واملراد روَّجه. الفاء: بتشديد قه ونفَّ الرواج، النون: بفتح النفاق 137
ال الوضع هذا عىل أنهما إىل هذا تصحيف، الجملتني كلتا ويف بفاقة»، وتفقه بفاقة «عزَّه األصل: وعبارة

يظهر. كما املؤلف يريده الذي السجع بهما يستقيم
من وهو أزدشري، بن سابور نرص أبي الوزير شعراء من شاعر الخالع، عيل بن الحسن عيل أبو هو 138

اليتيمة. شعراء
بعد: قوله يقتضيه كما أثبتنا ما يقتيض الكالم وسياق تحريف. وهو «مستوسق»، األصل: يف 139

إلخ.» … «متشابه
.[٢٥ رقم حاشية – الثانية الليلة – األول [الجزء يف به التعريف انظر 140

واستخرجه املاء بلغ إماهة: الحافر وأماه االستقاء، عند البرئ من استخرجها بها: ومتح الدلو متح 141

حقه ما يقدم أنه إىل قبلها والتي العبارة بهذه يشري االستعارة، طريق عىل جاٍر كله والكالم األرض. من
والعكس. التأخري

واألدب. العلم من طرًفا أخذ شدًوا: شدا 142
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الكذب، من وغرائُب البخل، يف وُسنَّة145 النِّدامة.144 برسوم وقياٍم الخدمة، يف 143 وتأتٍّ
بالكيمياء. لَشغفه العقل حائل146 وهو

قد معاِند، أو جاهل أو حاسد إال أقول ما يَدَفع [ال] الوقت، فشاعر نُباتة147 ابن وأما
البادية، سكان مثال عىل الَحذْو َحَسن ووراءهم، معهم وعدا الدولة» «سيف عصابَة لِحق
ُشْعبة مع هذا ناديهم، عىل اإلطالل ظاهُر واديهم، يف امَلغاص خفيُّ بهم، االئتمام لطيُف

الَوْسواس. من وطاِئٍف الجنون من
من بعيٌد الطريقة، سخيف ألنه بيشء، الزُّْمرة هذه من فليس اج148 حجَّ ابن وأما
عىل ِمثال. قْرِضه150 يف له وال َمنال،149 شعره من للعقل ليس الهزل، يف َقريٌع ، الِجدِّ
وهو الَخسار. يف الجارية عادته عن بالَوقار نائيٌَة وشمائلُه الكالم، سهُل اللفظ، قويم أنه

األفعى. َحَكى َهَزل وإذا أَْقَعى، َجدَّ وإذا الَغرامة.151 هذه يف ُسكَّرة ابن رشيك
سنة الكفايتني ذو ورد ملا قلُت: هي؟ ما قال: طيبة. مناظرة الكفايتني ذي مع وله
عن سأل مشهور؛ هو ما الحديث من وكان أَْفتَِكني،152 مع األتراك وهزم وستني أربع
يلقاه، أن فأَحبَّ — َقوافيه153 ِمن عليه يُقَرأ كان ِلَما له متشوًقا وكان — حجاج ابن
إىل منهما واحد كلُّ يَنِزع والذكر؛ كاألنثى واملبَرص واملسموع كاملعاينة، الخرب ليس ألنه

التلطف. التأتي: 143
الرشاب. عىل املنادمة حرفة النون: بكرس الندامة 144

«وثيقة». 145

العوج. إىل االستواء من متحول متغري أي العقل: حائل 146

واتصل حمدان، بن الدولة سيف شعراء من نباتة، بن محمد بن العزيز عبد هو السعدي نباتة ابن 147
.٤٠٥ سنة ببغداد ومات ،٣٢٧ سنة ُولِد ومدحه. العميد بابن كذلك

بالوزير اتصل مشهور، شعره، يف ماجن شاعر الحجاج، بن أحمد بن الحسني هللا عبد أبو هو 148

املتحف ويف اليتيمة يف منتخبات لشعره العميد. وابن عباد وابن الدولة وعضد أزدشري بن وسابور املهلبي
.٣٩١ سنة مات وقد باريس. مكتبة ويف الربيطاني

«مثال». 149

«عرصته». 150

الخرسان. الغرامة: 151
وغريه. األثري البن الكامل عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «الوركني»، األصل: يف 152

الكالم. يستقيم به إذ أثبتنا ما الصواب ولعل واأللف، والواو القاف بسقوط فيه»، «من األصل: يف 153
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واستَحَىل َسْمتَه، وشاهد كالَمه، وسمع للطعام، احتبََسه هللا عبد أبو حرضه فلما تمامه.
منك، عجبًا تُْهُت154 وهللا لقد هللا، عبد أبا يا قال: به خال فلما مجلسه، من فقام شمائله،
هذا صاحب َمن وأقول: لقاءك، فأتمنَّى ديوانَك أَْفِيل كنُت لقد تقدَّم، فقد بك َعَجبي فأما
هذا يف يكون من يجاَلس وكيف غارم، وأَْغَرم خفيف، وأخفُّ طائش، أَْطيَُش الكالم؟!
شاهدتُك حتى اآلداب؟ وأصحاِب الكتَّاب مالبس من ينسلخ من يقاَرب وكيف اإلهاب؟
وفرِط حركاتك، وتناُسِب لفظك، وسكوت أطراِفك، وسكوِن وقارك، عىل فتهالكُت اآلن،
وُطَرف هللا خلق عجائب ملن وإنك وبعِضك، ُكلَِّك155 وتعاُدل وجهك، ماءِ وناِرض حيائك،
التنايف هذا مع لك، الديوان ذلك وأن ديوانك، صاحب أنك واحد يصدِّق ما وهللا عباده.156

ِجدِّك. يف وبينَك ِشعِرك بني الذي
عىل تقارعنا لو مني، عجبك دون منك عجبي وكان األستاذ، أيها هللا: عبد أبو فقال
جافيًا، ُخلًُقا منه فسأَلَقى األستاذ ورد إذا قلت: ألني قال: منك. بالتعجب عليك لفلجت هذا
متعاظًما، متكائبًا َديْلميٍّا، وجبليٍّا كوامخ،159 وآِكل رواسري،158 وصاحب غليًظا، وفظٍّا157
َمْعَمر، بن جميل160 من وأغَزُل املاء، من وأرقُّ الهواء، من ألطف وأنت اآلن رأيتُك حتى
من وأَنَْدى القمر، من وأبهى البحر، من وأغَزر الطَّْود، من وأرَزن الحياة، من وأعذَُب
وأكَرب هام، السِّ من وأنَفذ الَغمام، من وأَنَْدى َسْحبان، من وأَنَطق اللَّيْث، من وأشجُع الَغيث،

األنام. جميع من
وَوَصَله لك. تفضُّ وبواعث فضِلك، ودائع161 من أيًضا هذا م: وتبسَّ الفتح أبو فقال

وَرصَفه.

تحريت. أي تهت: 154

تحريف. وهو «نجلك»، األصل: يف 155

عنها. بعيدة الهاء وُرِسمت والباء، العني الكلمة هذه من األصل يف 156

«وعفطا». 157

«رواصري». األصل: يف 158

وقيل: منه، الرديء هو ويقال: ، امُلرِّيُّ له: يقال به يُؤتَدم إدام وهو امليم، بفتح كامخ جمع الكوامخ: 159
الطعام. ي لتشهِّ تُستعمل التي باملخلالت بعضهم وخصه بالفارسية. «كامه» معرَّب ، بخلٍّ خبز هو

العذري. بثينة بجميل املعروف هو معمر بن جميل 160

وفاًقا. جزاءً إليك ونؤديه لك فنحفظه لدينا تودعه الذي فضلك من أي فضلك: ودائع من 161
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عندي. الحديث هذا يكن لم قال:162
163، فيُحزَّ يَقُرص لكنه يشء، يف الطبقة هذه من فليس هارون بن برش وأما
قول يستحسنون «وأصحابنا165 كثري. منه وامَلْدُهوُّون164 فيُجِهز، ويجرح ، َفيُهزَّ ويََشمُّ

يقول: حني الوزير يف الحجاج ابن

ال��ش��م��س وزارة إل��ي��ه ُردَّت ق��م��ر م��ن ال��ح��س��ي��ن َدرُّ ل��ل��ِه

بهذا أصنع وما السالم. يقرئك نفسه مادح يقال: أن خفُت منهم هذا قبلُت إن فقال:
القصيدة؟» يف سخيف بيت كل إىل مضموم وهو البيت

يف نخلو ال ونحن ذكرهم تركنا فِلم العلماء، عصابة هذا قبل نصف أن وجب قال: ثم
وِحلٍم األدب، عىل وفضيلة العقل، يف زائد وصواٍب نافعة، وفائدة الئحة، ُغرَّة من حديثهم
عند للتمييز َمِقيًال يكون ورأي داِهَمة، يف بها يُستعان وحكمٍة الحاجة، وقت يف به يُزدان

به؟ تهجرينا
مذهبه عىل أقف لم ولكن صدقَت، قال: شاهدتَه. فقد الُجَعل166 هللا عبد أبو أما قلُت:

اعتقاده. يف وسريته وُدْخلِته
يرجع وكان اللفظ، غثاثة مع الكالم، أطراف واسَع الخاطر، ملتهب الرجل كان قلُت:
الخصم لقاء عند صدر ضيق مع اإلمالء، يف نََفس وطول التدريس، يف عجيبة قوة إىل
قلة والَخَور الجبن هذا سبُب وكان والِوقاع. والدفاع بامِلصاع العهد بعيد الِقْرن، وُمعاَركة

عظيمة. َمشاهد يف َخِزي ولقد األحوال، هذه عىل اوة الرضَّ

العارض. هللا عبد أبو الوزير أي «قال»: 162

اللتني والعبارتني العبارة بهذه ويريد الكلمتني. كلتا يف تصحيف وهو فيخر»، «يقرض األصل: يف 163

الهجاء. يف غايته بالغ أثره أن بعدها
منه. بالدواهي املبتلون أي املدهوون: 164

حجاج ابن يف الكالم وموضعه موضعه، عن ر مؤخَّ العالمتني هاتني بني الذي الكالم هذا أن الظاهر 165
هنا. ما وبني بينه مناسبة ال إذ ذكره، السابق

البرصة من أصله عيل، بن الحسني هللا عبد أبو هو والجعل أثبتنا. ما صوابه ولعل «جفل»، األصل يف 166

الكالم يف كتب وله فقيًها، كذلك وكان عرصه، يف الكالم علم يف الرياسة إليه وانتهت ،٣٠٨ سنة ُولِد وبها
ببغداد مات الرازي. كالم ونقض الراوندي كالم نقض كتاب الكالم يف كتبه أشهر من الفقه، يف وكتب

.٣٩٩ سنة
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املال وبذل الرياسة حب عىل واقفًة فكانت سريته وأما ضعيًفا، فكان يقينه وأما
وكان عاداه. من عىل مفرط وإنحاءٍ وأَحبَّه، قدَّمه ملن شديد تعصب مع حرضا، إذا والجاه
وقال:168 ودين، ورع أخا وكان الواسطيُّ عنه167 رغب ولهذا والواليات، الدول يف َخوُضه
يف للشبهة وطارح بالحق، القول عن للناس ودافٌع170 واملذهب، الدين عن ر169 منفِّ هذا

القلوب.
ال وركنُه القدر، بهذا يُنتَقص ال الرجل جاه كان ولكن وأشباهه، بهذا يجهر وكان

عنه. ذبُّوا وأصحاب له انعقدت ألسباب الَهدِّ، هذا عىل يتخلخل
ظاهر القناعة، محمود ي، التوقِّ شديد باملذهب، املعرفة حسن فشيخ ح املالَّ ابن وأما

العقيدة. َحَسن أنه عىل الجميلة سريته تدل171 الرضا،
ظننُي173 الحيلة، كثريُ الخصم، عىل صبور والَجَدل، اللسان فَحَسن املعلِّم172 ابن وأما

العالنية. جميل الرس،
منه سمعُت وقد كلِّها، النبوات يف يَشكُّ الكالم، فدقيق النصيبي إسحاق أبو وأما
الدولة فخر كاتَب بهمذان أضلَّ ولقد واسع. أدب وله دة، مَعقَّ ولَُغته174 ُشبًَها، فيها
ألنهم َغبْنِهم يف عليه حرج ال أنه وأراه الرعية، بظلم االكرتاث قلة عىل وحمله املرزبان، ابَن

افتُِضح. حتى الجبل من خرج وما بهائم.
سالمة. وفيه الفقه، يعدو ال فشيخ خريان175 ابن وأما

«فيه». 167

الواسطي. أي «وقال»: 168

«منقر». 169

«ونافع». 170

«يذل». 171

الفقه يف اإلمامية الشيعة رياسة إليه انتهت النعمان، بن محمد بن محمد هللا عبد أبو هو املعلم ابن 172
.٣٣٨ سنة ُولِد واآلثار، والكالم

متهم. أي ظنني: 173

«ولقبه». 174

وكتاب «اللطيف» كتاب الفقه يف ألَّف عرصه، فقهاء أحد خريان، بن صالح بن الحسني عيل أبو هو 175

«املقدمات».
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عليه ويغلب بالدين، الدنيا يأكل وهو َمْكَسبة، الشهادة اتخذ فقد 176 اَركيُّ الدَّ وأما
مع هذا حديثًا، وببغداد قديًما بنيسابور تهتَّك ولقد وأمانة، ثقة إىل يرجع وال اللِّواط،
يَكنُفه عبَّاد وابن الري، قايض اليوم وهو غالم، بُجْعِل177 نَدَّ ولقد والوخامة. الَفدامة
كان وأبوه همذان، سواد من وهو أصل، له وليس عنه، ونائبًا له داعية ليكون ويقرِّبه
وهو عليه، خفَّ حتى ناموسه ولزوم َسْمِته يف عباد البن يأتي أنه إال رأيتُه، ولقد ًحا. فالَّ
الباطن، نَِغل178 ذلك مع أنه إال عليها، مزيد ال حتى الكالم يف رتبته علت وقد قارون. اليوم
بهم تُْفِيض ال وسلكوها لزموها قد التي الطريقة أن وذلك اليقني، قليل الخبء، خبيث
ألصحاب كان ولهذا باب، كلِّ يف وَكيٍْف بَكمٍّ يأِت لم الدِّين ألن واالرتياب، الشك إىل إال
الشبهة من الخايل والقلُب النظر، وأهل الكالم أصحاب عىل مزية األثر أنصاِر الحديث
طلب من قيل: وقد قط، بخري الَجَدل يأِت ولم والريبة، بالشك املحشوِّ الصدر من أسلم
وما افتقر. بالكيمياء املال طلب ومن ُكِذب، الحديث غرائب تتبَّع ومن أْلَحد، بالكالم الدين
يتكلم األيام، عليها وتطاولت الزمان، كرَّرها تجربة بعد بل ُجزاًفا، الوصية هذه شاعت
تقوى وال رقة، وال خشوًعا عنده ترى ال ثم حجة مائة ويورد مسألة مائة يف أحدهم
وال يناِظرون وال ون يحتجُّ وال يقرءون وال يكتبون ال الذين من كثريًا وإن َدمعة. وال
عزَّ هلل وأتقى قلبًا، وأخشع جانبًا، وأْلنُي الطائفة، هذه من خريٌ لون، يفضَّ وال يُكَرمون179
صغري من باهلل 180 وأَْلَوذُ الهفوة، من وأقلق والعقاب، بالثواب وأيقن للَمعاد، وأذَكر ، وجلَّ

بالتوبة. هللا إىل وأرجع الذنب،
كبريٍة عن أَقلع أو خوًفا، عينُه دمعت أو خشية، بكى عمره مدة يف متكلًِّما أَر ولم
ويصنِّفون متخادعني، ويتالَقْون بني، متعصِّ ويتحاسدون مستهزئني، يتناظرون رغبًة،
عظمت فقد منهم! والبالد العباد وأراح شأفتهم، واستأصل عروقهم، هللا جذَّ متحاملني.

وهو الشافعية، فقهاء أحد — أصفهان يف قرية دارك إىل نسبًة — الداركي القاسم أبا يريد لعله 176

.٣٧٥ سنة مات شيوخها. عامة عنه وأخذ ببغداد، إليه التدريس وانتهى مدة، بنيسابور أقام بغدادي،
هرب. وند: أثبتنا. ما صوابه ولعل «تدر»، األصل: يف 177

السيئ. الفاسد والنغل: «ثعل» 178

يتفضلون». وال «يلزمون 179

باألصل. مطموسة الكلمة هذه 180
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دواؤهم. وعرس داؤهم، وَدبَّ وكبارهم، الناس صغار عىل آفتهم وعظمت بهم، البلوى
متجعِجًعا.181 وساكنَه متضعضًعا، بنيانهم أرى حتى الدنيا من أخرج أال وأرجو

قلُت: ني؟182 الباقالَّ ابن يف تقول فما قال:

ت��ص��بَ��ِح��ي��ن��ا ال ال��ذي ب��ص��اح��ِب��ك ع��م��رو أمَّ ال��ث��الث��ة 183 َش��رُّ ف��م��ا

عىل ذلك أضعاف يف وهو الرواية، وينرش املعتزلة ويُفِحم السنَّة ينرص أنه يزعم
الغالظ، وامِلَحن الكبار، املصائب ملن هذا إن وهللا قال: امللحدة. وطرائق الُخرَّميَّة، مذهب

عالج. لها ليس التي واألمراض
لننَشط، نستجمَّ أن والرأي عابثًا، العني طرق قد والنعاس ، وىلَّ قد الليل إن قال: ثم
هللا. شاء إن والُخلُق الَخلق حديث يف أخذنا القابلة الليلة يف حرضَت وإذا لنتعب، ونسرتيح
وتَِحيل صدرك، يف اختماره بعد الَعتاد أخذ عىل لك باعثًا ليكون اإلعالم هذا أزوِّدك وأنا
بما مجاهًرا واتَّسع ُقْل ولكن الضعفاء، جبن تجبْن وال وفيضك. خوضك عند به الحاَل

معك. مما منفًقا عندك،
وانرصفُت.

وجع. من األرض بنفسه ضاربًا أي متجعجًعا: 181

أنصار أكرب ومن املتكلمني، أعالم أحد الباقالني، الطيب بن محمد بكر أبو القايض هو الباقالني ابن 182
.٤٠٣ سنة مات القرآن». «إعجاز كتاب ومؤلف األشعري، مذهب

املثل. طريق عىل هنا وهو كلثوم، بن لعمرو البيت 183
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أخالق أن الجواب من فكان عندك. ما فهاِت معك، الحديث فاتحُة فقال: أخرى ليلة وُعدُت
هو الذي الجنس صفُو اإلنسان أن وذلك اإلنسان، نوع يف مؤتِلفٌة الكثرية الحيوان أصناف
واحد هو الذي الشخص صفو واإلنسان اإلنسان، هو الذي النوع َكَدر والحيوان الحيوان،
الحيوان من رضب كل من فيه انتظم النظر بهذا وُمصاًصا1 صفًوا كان وما النوع، من
واألضعف، واألغلب واألكثر باألقل أيًضا وبطن2 عليه ذلك وظهر وأكثر، وُخلُقان ُخلُق
يف الذي والتحرُّز الذئب، طباع يف الذي والثباِت والفأرة، السبع طباع يف الذي كالُكُمون
طباع يف الذي والتقدم الخنزير، طباع يف الذي والحذر الليل، بنات من الجاموس طباع

املقدِّمة. بصاحب تمثًُّال قطيعه أمام الفيل
الكلب، طباع يف التي وكالحراسة الساقة، بصاحب تمثًُّال الخنزير يف ذلك ضد وكذلك

والِغياض. واألَشِب بالدََّغل3 وغريِها كاملعاقل تراها التي أوكارها إىل الطري وكأَْوِب
نُصَحه الكلب ومن الحوائج، يف بُكوَره الخنزير من خذ الحكماء: بعض قال ولهذا

املسألة. عند نَْفسها لطَف الهرَّة ومن ألهله،
الحيوان: رضوب من خصال عرش فيه يكون أن العظيم للقائد ينبغي ْك: الرتُّ وقالت
وصربُ الثعلب، وَرَوغان الخنزير، وَحملة األسد، ونجدة الدجاجة، وتحنُّن الديك، سخاء

العصارة. املصاص: 1
«ويظن». 2

ببعض. بعضه امللتف الكثري الشجر واألشب: الدغل 3
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بخراسان دابة وهي بعروا،4 وِسَمن الذئب، وغارة الغراب، وحذر ، الكْرِكيِّ وحراسُة الكلب،
والشقاء. التعب عىل تسمن

وما الخصال هذه جمع بالعقل؛ وُرِفد بالفكرة، وأُِعني الفطرة،5 اإلنسان ُوِهب وملا
حتى الحيوان جميع َفَضل الظاهرة املزية هذه وبسبب نفسه، ويف لنفسه منها أكثر هو
بها، الحاجات وإدراِك منها املنافع واستخراج واإلعمال بالتسخري6 مراده منها يبلغ صار
الصناعات، ينبوع والطبيعة العلم، ينبوع العقل ألن بالعقل، مستفادة له التي املزية وهذه
اإلنساني، والتوزيع اإلمكاني بالفيض بعض إىل بعضها ومؤدٍّ منهما مستمٍل بينهما والفكُر
وصحُة الطباع، صحة من الفكرة رويَّة وصواُب العقل، سالمة من الفكرة بديهة فصواُب
أن بهذا أعني الغيبي، واالتفاِق االتفاقي بامَلَدد7 املزاج وموافقة املزاج، موافقة من الطباع
فلو غيب، وجلَّ عزَّ هللا عند املعلوم الحادث ووجه اتفاق، عندنا املجهول الحادث وجه

الغيب. الرتفع االتفاق بطل ولو االتفاق، لبطل الغيب هذا ظهر
يدوم ال نادر وبني معروفة واحدة َجديلة9 عىل هو]8 ما [بني األحداث فانقسمت
تَفرَّد ما عىل واسترت غاب ما ودلَّ وَوَهب، به جاد ما عىل واستمرَّ ظهر ما فدلَّ به، العهد

وَغَلب. به
يترصف اإلنسان وكان قائمة، وترية عىل باإللهام صنائَعه يعمل كلُّه الحيوان كان وملا
يكون وكذلك اختياره. يف له ِرْفًدا يكون حتى نصيب اإللهام من له 10 صحَّ باالختيار؛ فيها
اضطراره، يف له ُمِعينًا ذلك يكون حتى إلهامه يف قسط االختيار من له صحَّ أيًضا، النحل
أَنَْزر.11 االختيار من الحيوان سائر قسط أن كما أقل اإللهام من اإلنسان نصيب أن إال
وأرفع وأبقى وأنفع وأَْجَدى12 وأَْدَوم أرشف باإللهام ُمعانًا كان إذا اإلنسان اختيار وثمرة

الكتب. من أيدينا بني فيما نجده ولم األصل. يف الدابة هذه اسم ورد كذا 4

«الفكرة». 5

واإلقمال». «بالتنجري 6

«الندد». 7

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة مربعني بني التي التكملة هذه 8

واحدة. شاكلة عىل أي واحدة، جديلة عىل هم يقال: الشاكلة، الجديلة: 9
«وصح». 10

«أكثر». 11

.« «وأحدُّ 12
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كالُحلم الحيوان يف االختيار قوة ألن باالختيار، مرفوًدا كان إذا الحيوان من غريه ثمرة من
. كالظلِّ اإلنسان يف اإللهام قوة أن كما

ويعمل، فيتعلَّم13 ُمْلَهم فأحدهم أنفس: ثالثة يف تظهر ثالث العلم يف اإلنسان ومراتب
عىل املارِّين مثاله، عىل الحاِذين عنه، اآلخذين به، املقتِدين منه، للمقتِبِسني ً مبدأ ويصري
الثانية، الدرجة يف األوَّل يماثل فهو يُْلَهم، وال يتعلم وواحد آثاره. عىل الَقاِفني ِغراره،
ُمكِثًرا يَتعلَّم ما بقليل فيصري الَخلَّتان هاتان له فتجتمع ويُْلَهم، يتعلَّم وواحد التعلُّم. أعني

ويعمل. يتعلم ما لكل يًا مصفِّ يُْلَهم ما بكثرة ويعود يُْلَهم، ما بقوة والعلِم للعمل
عرض إذا العذر يضح أن فينبغي ه، كفُّ يمكن فلم َجَمح ربَّما املواضع هذه يف والكالم

التقريب. ناحية من الَخَلل ودخل الرتتيب، يف تفاُوٌت
نفِسه وبني عليه وهي طبيعته بني [اإلنسان]14 األيام: هذه يف لنا سليمان أبو وقال
النفس من له هو ما َقِوَي وشعاَعه نوَره العقل من استمد فإن ع، املتوزَّ كاملنتَهب له وهي
ما وَضُعف الطبيعة] من عليه15 هو ما َقِوَي فقد [وإالَّ الطبيعة، من عليه هو ما وَضُعف

النفس. من له هو
ومتعبَّداتهم هياكلهم يف ويكتبونه يرضبونه َمثٌَل األَوَّلِني للحكماء كان فقال: لنا وحكى
وال بخري ليس ما هنا وها ا رشٍّ هنا وها خريًا هنا ها إن يقول: بالدنيا املوكَّل «امَلَلك وهو:
وملك كريًما، وبقي سليًما، ونجا منِّي، تخلَّص معرفِتها حقَّ الثالثة هذه عرف فمن رش،

عظيًما. نعيًما
مني، به يسرتيح َوِحيٍّا16 قتًال أقتله ال أني وذلك ِقتلة، رشَّ قتَْلتُه يعرفها لم ومن
يكون وباليا مأمول، بعد مأمول َفْوِت عىل بَحَرسات طويل، زمان يف فأوًال أوًال أقتله ولكن

املكبول. كاملغلول بها

يماثل «فهو الثاني: القسم يف بعد قوله بدليل أثبتنا، ما صوابه تحريف وهو «فيلهم»، األصل: يف 13

التعلم.» أعني الثانية، الدرجة يف األول
يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 14

«له». 15

رسيًعا. أي وحيٍّا: 16
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الحديث ُطَرف من يدك َخلَّيَْت لكنك الحكمة، ذروة أعىل يف رشيف كالم هذا قال:17
عن اإلنساُن َلَها الطُّمأنينة ووقوع السجيَّة باسرتسال الحديث طاب إذا قلُت: الُخلُق. يف
الَخَطل من وعمله قوله يف اإلنسان ظ ولِتحفُّ يستهويه، الذي الخاطر مع وسال مباديه،

. واختلَّ الخاطر َكلَّ بلغه إذا َحدٌّ والزََّلل
الناطقة، النفَس أعني الثالث؛ أنفسه عىل مقسومة اإلنسان أخالق فنقول: نعود ثم

واسع. بَعْرض مختِلفة األخالق هذه وسماُت الشهوانيَّة. والنفَس الغضبيَّة، والنفَس
وبني املذمومة، وبني املحمودة بني إنها التقريب: مذهب عىل نعتها يف يقال أن ويمكن
َصَفت18 إذا — الناطقة النفس أخالق فمن منهما. الخارجة وبني والذم، بالحمد املشوبة
وإذا الصغري، العاَلم َعرف فقد اإلنساَن َعرف إذا ألنه العاَلم، عن ثم اإلنسان عن البحث —
ُوِجد بُجوِده الذي اإلله عرف العاَلَمنْي َعَرف وإذا الكبري، اإلنساَن َعرف فقد العاَلم َعرف
دام. ما دام كلِّه هذا وبمجموع ترتَّب، ما ترتَّب وبحكمته ثَبَت، ما ثَبَت وبقدرته ُوِجد، ما
توابع فإن الشهوية، والقوة الغضبية القوة عليه تشتمل ما له يتبنيَّ البحث بهذا
أَْخَرج، الوحدة وعن أَْدَخل، الكثرة ويف19 أظهر، بالرتكيب ألنهما أكثر القوَّتنَي هاتني
وذَيَّلت نواقصهما، ْت وَوفَّ فواِضَلهما، ونََفْت زوائدهما، َحذَفْت الناطقة ساَستْهما فإذا
يف َف21 َ الرسَّ وجدت وإذا ناَرها، أَخمدْت الشهوية يف ُغْلمًة رأت إذا أعني َقواِلَصهما؛20
أو ِحْلًما َفه السَّ فيعود املستقيم، الرصاط عىل يقومان فحينئٍذ ِعنانها.22 ت قرصَّ الغضبيَّة
تَراُشًدا، أو رشًدا والغيُّ تكاُظًما، أو كْظًما والغضُب تغابًُطا، أو ِغبْطًة والحسد تحالًُما،
وثارت َسْوَرتُها، سارت إذا — امَلكامن يف الكوامَن هذه فْت وَرصَّ تآنيًا،23 أو أناًة والطيُش
وتارًة والعنف، بالزجر وتارًة واللُّطف، بالعظة تارًة الصواب، مناهج عىل — ثَْوَرتُها
عند العفو يصري وهناك الهمة. بعلوِّ وتارًة الحذر، بإشعار24 وتارًة النفس، وِكرب باألَنَفة

الوزير. أي «قال»: 17

«صغت». 18

«وعن». 19

منهما. وتقبَّض قرص ما طوَّلت أي قوالصهما: ذيلت 20

«الرشف». 21

«عنالتها». 22

«ثانيا». 23

والحذر». «بإشعا 24
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املحتاج عند والقناعُة الوطر، قضاء من ألذَّ الهائج عند والعفاُف االنتقام، من ألذَّ القادر
أطيَب امُلْحَفظ25 عند واملداراُة العداوة، من آثَر املوتور عند والصداقُة اإلسفاف، من أرشَف

املماراة. من
كذلك الَخْلق تبديل إىل سبيل ال فكما الَخْلق، من مشتقٌّ الَحَسن26 الُخلُق الجملة، ويف
يقع لم النفس وتهذيب الُخلُق إصالح عىل 27 الحضَّ لكنَّ الُخلُق. تحويل عىل قدرة ال
الحبيشَّ أن ومثالُه ظاهرة. موجودة عظيمة ملنفعة بل والتجزيف، بالَعبَث الحكماء من
ويقال بالبياض. شبيًها29 نقاءً ليستفيد ولكن بياًضا، ليستفيد28 ال والَغُسول باملاء يتدلَّك

الصمت. ليْؤثِر ولكن النطق عن 30 ليكفَّ ال «اكُفْف»، للِمْهذار:
الصرب ليتكلَّف ولكن عليه، َحِنق31 ما عنه ليزول ال تحقد» «ال للَمْوتُور: ويقال

أبًدا. هذا عىل الجزاء ويتناىس
مختلفة، أحواله أن وفيه به ما وطرائق اإلنسان عن الباحثة بالحكمة تقرر وقد
كالحياة بالضدِّ شبيٍه أو 33 بالضدِّ مقابل إليه32 ويحور عليه يدور ما كل أن أعني
والرجاء والرش، والخري والخطأ، والصواب والقبيح، والَحسن واليقظة، والنوم واملوت،
والطَّيْش َفه، والسَّ والحلم والبخل، والسخاء والُجبْن، والشجاعة والجور، والعدل والخوف،
واالعتدال واملرض، والصحة والُحْمق، والعقل والنكرة، واملعرفة والجهل، والعلم والوقار،
والغبطة والبالدة، والذكاء والنسيان، والذِّكر والغفلة، والتنبه والفجور، ة والعفَّ واالنحراف،
والثقة والَحَرص، والبيان والرُّْشد، والغيِّ والباطل، والحق والكَزاَزة،34 والدماثة والحسادة،
والوقار، والخالعة واليقني، والشك والسكون، والحركة والتَُّهمة، والطمأنينة واالرتياب،

«التحفظ». 25

وغريه. الحسن الخلق يريد أنه يقتيض الجملة فسياق الناسخ، من زيادة «الحسن» قوله أن الظاهر 26
نحص». «لكرا 27

«يستعيذ». 28

«تشبيًها». 29

عنه». «لتكتفي 30

«طبق». 31

عليه». «ويجوز 32

«بالصدأ». 33

باملهملتني. «الكرارة» 34
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واإلساءة، واإلحسان واإلخالصوالنفاق، والكذب، والصدق وامَلَلل، واإلْلف ر، والتهوُّ ي والتوقِّ
آخر بال الصفات هذه ولعل ْحب،35 والسَّ الجرُّ هذا وعىل … والذم واملدح والغش، والنصح

انقطاع. وال
له، للنافع الجامع للتذكرة، املْؤثِر للتبرصة، املحبُّ اإلنساُن يُعنَى أن ينبغي فمما
— استطاع ما — معرَّفًة بأسمائها وصفناها التي األحوال هذه يف به للضارِّ النايف36
إطفاءِ أو تقليله، أو فيه يكمن38 مما وتمييزه مذمومها، واجتناب محمودها، باجتالب37
الحياة إىل تنظر كأن39 قريب، واضح التمييز هذا إىل والطريق ثمرته. اجتناء أو جمرته،
واليقظة النوم وإىل باالجتهاد، يُعاَلج مما وال األخالق من ليسا هذين أن فتعلم واملوت
خرج ما منهما فتَنفي40 وجه، من رضوريَّنْي وغريُ وجه من للبدن رضوريان أنهما فتعلم
وال نوَمه اإلنساُن 41 يكثرنَّ وال الرضورة. حد يف دخل ما البدن وتُسِلم الرضورة، حد عن

جهده. بقدر بينهما العدل يطلب ولكن سهَره،
فريى يجور42 ال حتى عنهما اللطيف البحث من له بدَّ فال والقبيح الَحسن فأما
أنه عىل الَحسن ويَرُفض َحسن، أنه عىل القبيَح فيأتي قبيًحا، والحسَن حسنًا القبيَح
ومنها بالرشع، ومنها بالعادة، ومنها طبيعي، منها كثرية: والقبيح الَحسن وَمناشئ قبيح.
الكاذب، وكذَّب منها الصادق صدَّق املناشئ هذه اعترب فإذا بالشهوة، ومنها بالعقل،
يف َحسٌن لكنه األول، بالنظر َمِعيب فإنه الِكْرب، ذلك ومثال ذلك. َقْدر عىل استحسانُه وكان

له. املوجبِة والحال إليه، الداعية بالعلة43 موضعه

والسجب». «الجراء 35

«الثاني». 36

«يعنى». ب متعلق «باجتالب» 37

«يمكن». 38

«كأنك». 39

«فيستعمل». 40

«يكون». 41

«يجوز». 42

«بالغلية». 43
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بُخلَُقني وليسا واآلراء واألفعال لألقوال عارضان فأمران والخطأ الصواب وأما
وما صواب، فهو بنوره العقل عليه أَرشق44 فما العقل نور إىل موكوالن ولكنهما َمْحَضني،

خطأ. فهو بنوره العقل عنه أََفل45
مناط لهما والخطأ الصواب بدون ليسا والشمول العموم يف فهما والرش الخري وأما

لآلَخر. َعَدًما أحُدهما كان وإن األفعال، عىل ويَغِلبان يشء، بكلِّ
باب يف يدخالن وال وخافية، بادية بأسباب للقلب َعَرضان فهما والخوف الرجاء وأما
استُصِلح قد لإلنسان كالِعماَديْن وهما وجه]، بكل أيًضا يخرجان [وال وجه، كل من الُخلُق

وَضْعِفهما. بغلبتهما ِقواُمه وُرِبط لهما،
وجانباهما بالفكرة، ِفْعلني ويكونان بالِفْطرة، ُخلَُقني يكونان فقد والَجْور العدل وأما

أقرب. االكتساب وإىل ألصق، بالفعل46
أن الشجاع عىل يِعزُّ ولهذا بالَخْلق، متصالن ُخلُقان فهما والجبن الشجاعة وأما
الُخلُق يف داخالن طرفاهما وكذلك شجاًعا، يصري أن الجبان عىل ويتعذر جبانًا، يتحول

ي.47 والتوقِّ َر التهوُّ أعني
الحمد تعلَّق ولهذا امَلْحض، من قريبان أو محضان ُخلُقان فهما والبخل السخاء وأما
السخيُّ يندم وقد بهما. واتَّصال إليهما يا48 َرسَ والَهْجو واملدح وبأصحابهما، بهما والذم
اللَّْوذَِعيَّة. وحرَّكته األَْريَِحيَّة، أخذتْه إذا ذلك يستطيع فال اإلمالق، من خوًفا كثريًا بذله عىل
عند وشمخ50 بالتوبيخ، وُجِبه49 الحداد، األلسنة َسَلقته إذا كثريًا نفسه البخيل يلوم وقد

«أرشف». 44

«أقل». 45

«بالعقل». 46

طرًفا يكون ال الجبن إذ طرفاهما»، «وكذلك لقوله: املناسب هو أثبتناه وما «والجبن»، األصل: يف 47

الليلة – األول [الجزء يف سبق فيما التهور بجانب التوقي ذكره أثبتنا ما صحة عىل ويدل للجبن.
التاسعة].
«ريا». 48

«وحبه». 49

«وسبح». 50
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بطء عىل إال يَْرَشح فال ذلك ومع وقوبل، بالعذل وأُولَِم52 الجبني ن51 وُغضِّ األنُف، رؤيته
وتعاطيهم الناس تالقي يف أدخل ألنهما طويل، الُخلَُقني هذين يف والكالم ر. وتضجُّ وُكْلفة

ومعاملتهم. ِعرشتهم يف
قلنا: ولذلك األصل، يف للمزاج تابعة واألخالق ُخلُقان، أيًضا فهما فه والسَّ الِحلم وأما
لإلنسان: فيه يقال أن يمكن ما كل الجملة، ويف بوالده. شبيٌه والولد الَخْلق، ابن الُخلُق إن
أن يَُجْز لم ما وكل أَْدَخل، األفعال باب يف فإنه عنه»، وُكفَّ هذا من و«أقلل هذا» تفعل «ال
إما الَخْلق، أو الُخلُق إىل نسبة هذا لبعض ثم أدخل، األخالق باب يف فهو فيه ذلك يقال

ضعيفة. خفية وإما غالبة ظاهرة
ينبغي فليس معهما، ويجريان َفه والسَّ بالحلم يختلطان فهما والوقار الطَّيْش وأما

الرشح. ويطول الكالُم يُنَْرش أن
صاحب من يُْربِزان وإنما54 الَخْلق، من وال األخالق من فليسا53 والعلم الجهل وأما
يكون ال والعدم56 وجدان، واآلخر َعَدم واحدهما قويَّنْي55 أثَرين للمزاج والَخْلق األخالق

وجدان. من أبنَي يكون والِوجدان عدم، من أعدَم
وألصق بالِحسِّ أعلق ولكنهما وضده، العلم جوار يف فهما والنكرة املعرفة وأما

والغضبيَّة. ْهِويَّة الشَّ أي بالنفَسنْي،
وعدمه مشهور،57 العقل تفسري يف والكالم الُخلُق، من فليسا والُحمق العقل وأما

الحمق.
بواسطة اإلنسان يف يوجدان ولكنهما األخالق، من أيًضا فليسا واملرض الصحة وأما
[و«صحة النفس» وأمراض البدن «أمراض يقال ولذلك العقل، يف وإما البدن يف إما النفس

النفس». وصحة البدن]58

«وعض». 51

وقوتل». بالعذل «وأكيل األصل: يف 52

«فليا». 53

يربزان». كانا «وإنما األصل: يف 54

قوي». «أثر 55

«والعدو». 56

به». «يستمر 57

إثباتها. يقتيض والسياق األصل، يف مربعني بني التي العبارة هذه ترد لم 58
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ان ويعمَّ بوجه، منه ويخلصان بوجه، الُخلُق يف يدخالن فهما واالنحراف االعتدال وأما
يوجد ال املطَلق االنحراف أن عىل اإلنسان. بهما ويُوَصف النفس وأعراَض البدن أعراض

باإلضافة. كالهما ولكْن يوجد، ال املطلق واالعتدال
يف العدل إىل تمسُّ والحاجة وُهُمود، َجْمرة59 لهما فُخلُقان والفجور العفة وأما
صار الفجور غلب وإذا عصمة، حالت العفة قويت وإذا الفجور، ونَفي60 العفة استعمال

عدوانًا.
التنبُّه فرط أن إال اإلنسان، عىل ويغلبان الُخلُق من فقريبان والغفلة التنبُّه وأما

بالبهيمية. موصول الغفلة وفرَط بالَوْحي، موصوٌل
عالئق من وأحدهما بامِلزاج، ومنشؤهما محَضني، بُخلُقني فليسا والنسيان الذكر وأما

البهيمية. النفس عالئق من واآلخر العاملة، النفس
هذين62 أن إال والنسيان، الذِّكر كنعت ونعتهما ُخلُقان، فهما والبالدة]61 الذكاء [وأما

الطينة. يف كالراسَخني واألخريان64 الحني، بعد الحني63 يف يَعرضان
صاحبُك أُوتِيَه ما لنفسك تتمنى بأن منهما األول ُرِسم فخلقان والحسد الِغبطة وأما
هذه ورسوم إليك. يصل لم وإن صاحبُك]65 أُوتِيَه ما زوال تتمنى بأن الثاني [وُرِسم
مذهب عىل هو يجري كان الذي الكالم ألن ذلك تركنا لكنَّا تحديدها، من أسهل األخالق

الخدمة.
منازلها اختلفت وإنما واحد، حد ها يعمَّ أن فيبعد مختلفة األخالق هذه مراتب أن عىل
ِحدَّة ولبعضها األُْخَرينَْي، بالقوَّتنَي تكدر وتارة الناطقة، النفس بقوة تصفو تارة ألنها66

باملهملة. «حمرة» 59

«وتقي». 60

األصل. يف مربعني بني التي العبارة هذه ترد لم 61
والنسيان. الذكر أي هذين: 62

الجبن». بعد «الجبن 63

«واألوليان.» األصل: ويف والبالدة. الذكاء أي األخريان: 64
إثباتها. يقتيض والسياق األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو العبارة هذه 65

«ألن». 66
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عىل نعرج68 فلم ذاك، كلَّ ل67 يَُفصِّ التحديد يكن فلم بالنقص، َكلَّة ولبعضها بالزيادة
فنقول: الجملة بهذه َعِلق ما بقية ونُِتمُّ فيه. أخذنا قبل عنه عجْزنا يشء

قوَّة يزيدهما امِلران ثم للمزاج، تابعان محضان فخلُقان والَكَزازة الدماثة وأما
أي األرض!» هذه أَْدَمَث «ما يقال: ولذلك والعرس، كالسهولة أقرب للنعت وهما وضعًفا.

مضطَجًعا.» النوم69 قبل لَجنِْبك ْث «َدمِّ امَلثَل: ويف وأْليَنها! أرخاها ما
املعرفة نتائج من وهما يشء، يف الَخْلق وال الُخلُق من فليسا والباطل الحق وأما
بهما. تلتبس ولواحَق تتبعهما ألغراض وذلك الباطل، وتنكر الحق تعرف ألنك والنكرة،

والذميمة، الحميدة األفعال عالئق من لكنهما الُخلُق، من فليسا والرُّْشد الَغيُّ وأما
تامٌّ. وحظٌّ قويٌّ مدخل فيهما والعقل70 وللرأي

ويزيد امِلزاج، يتبعان وإنما َعالقة الُخلُق وبني بينهما فليس والَحَرص البيان وأما
والُقصور. والطلب والتواني الجهُد وينقص فيهما

ترى71 أال ان، ويُذَمَّ ويُحمدان ان، ويرضَّ ينفعان يغلبان، فُخلُقان واالرتياب الثقة وأما
يف ألنهما والتَُّهَمة الطمأنينة وهكذا إنسان»، بكلِّ تَْرتَْب «وال أحد، بكل تثق ال يقال: أنه

طيِّهما.
لجميع ان73 عامَّ ألنهما يشء، يف الُخلُق حديث من فليسا72 والسكون الحركة وأما
وذلك واسع، كالٌم والسكون الحركة ويف معتَقًدا. كان أم مباًرشا العمل كان سواء األحوال

«بنقص». 67

«يمرح». 68

وعجزه: بيت، صدر وهذا «الرتب». األصل: يف 69

م��أم��ون غ��ي��ر ط��ري��ًق��ا ت��س��ل��ك��ن ال … … … … … …

«والعقد». 70

ترى». أن «إال 71

«فليا». 72

«علمان». 73
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بدنية، وحركة طبيعية، وحركًة نفسية، وحركًة عقلية، وحركًة إلهيًة، حركًة هنا ها أن
ألنه واحد، رضب فهو السكون فأما سكون، كأنها وحركًة كوكبيَّة، وحركة فلكيَّة، وحركة
يف االنقسام لُِحظ مقابَل كلِّ يف املقابلُة هذه اعتُِربْت فإذا ذكرناها. حركة كلِّ مقابلة يف

الحركة. يف االنقسام ُوِجد كما السكون،
موجوٍد كلِّ عىل دليل أقوى والسكوُن ، ٍّ ِحيسِّ موجود كلِّ عىل برهان أوضح والحركة

املوضع. هذا يف كاٍف القدر وهذا عقيلٍّ.
ال الذي الحيوان يف يقال ال ولهذا الناطقة، النفس عالئق فمن واليقني الشك وأما

وشك. يقني له ينطق:
عنهما.74 البحث تقدم فقد والوقار الخالعة وأما

ألن اإلنسان، نوع عىل ويَغلبان الحيوان، جميع يف ُخلُقان فهما ر والتهوُّ ي التوقِّ وأما
اآلَخر.78 يَغلب 77 والحسَّ أحدهما،76 يُبطل75 العقل

وإن واململول، املألوف قدر عىل ويُْحَمدان ان يُذَمَّ محضان، فُخلُقان وامَلَلل اإللف وأما
امللل. عىل والذمَّ اإللف عىل الحمَد ر وفَّ قد العادة َجَريان كان

َملُول. هو فقيل: عمٌرو وذُمَّ أَلُوف. هو فقيل: زيد ُمِدح وقد
يكونان79 وقد والكاملة، الناقصة النفس عالئق فمن والكذب الصدق وأما
النظر يف هذا مذموم، والكذَب ممدوح، الصدق أن إال بالُخلُق. فيُلَحقان [راسَخني]80
األوىل الحقيقة بعد إذن فهما به، ليُنجى الكذب إىل املصري يوجب ما يَعِرض وقد األول،

الرضر. ليكتسب َصَدق َمن نجد ولم لينتفع َكذَب َمن وجدنا وقد اإلضافة، عىل وقٌف

معناهما. يفيد ما وال والوقار للخالعة ذكر سبق فيما يرد لم أنه يُالَحظ 74

«تظل». 75

التهور. «أحدهما»: بقوله يريد 76

«والحسن». 77

التوقي. «اآلخر»: بقوله يريد 78

«يكرَّان». 79

كما إثباتها يقتيض والسياق األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو مربعني بني التي الكلمة هذه 80

خلقني.» استحاال اعتيادهما رسخ «فإذا واإلساءة: اإلحسان عىل الكالم يف بعد يأتي ما إليه يرشد
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القلب عقيدة عن يَصُدران ولكنهما بالُخلُق، يُْلَحقان فهما والنفاق اإلخالص وأما
النفس. وضمري

استحاال اعتياُدهما َرَسخ فإذا واألقوال، األفعال ان يعمَّ فهما واإلساءة اإلحسان وأما
ُخلُقني.

بالَخلق. يتعلَّقان وَطَرفاهما ُخلُقان، فهما والِغشُّ النُّصح وأما
الباب. هذا شاكل وما ، لُوُّ والسُّ واللََّهج والبغض، والحب واليأس، الطمع وكذلك

هذا أضمَّ أن الرسالة تمام من رأيُت ولكن بالحرضة، املذاَكرة يف كلُّه هذا يَْجر ولم
ته. تتمَّ يف مقتضاه من املمكَن وأَبلَُغ َحْوَمته،81 إىل كلَّه

باإلقالع. همَّ قد الليل فإن الوداع، هاِت يل: وقال82
ظهره عىل أن الباذنجان يَحمل الذي علم لو الطبيب: الذهبيُّ سعيد أبو قال قلُت:

الثِّريان.83 عىل َلَصال باذنجانًا
يف تحفظ كنَت إن وقال: — ظنَّه خري كلِّ يف ق وحقَّ ِسنَّه، هللاُ أضَحك — فضِحك
يكفي ما اإلنسان أخالق يف مرَّ فقد حرضَت، إذا فاذكره شيئًا الحيوان أخالق غرائب
وتذكٌُّر كاٍف ٌ تبرصُّ فيه لإلنسان كان ذاك إىل هذا ُضمَّ فإذا واملؤانسة، اإلمتاع مجلَس

شاٍف.
حاز ألنه هكذا كان وإنما الحيوان، أرشُف اإلنسان ألن — قوَله هللا صدَّق — وصدق
له ًفا ومرصِّ سائًسا، له ربٍّا فصار منه، ليشء ليس بما عليه زاد ثم الحيوان قوى جميَع
عن85 وَعَزَفها رأى، ما َحَسن إىل نفَسه وقاد84 فاعترب، منه له ر ُسخِّ ما إىل ونظر حارًسا،
ِنيَّة، السَّ املواهب من فيه ما مع هذا اإلنساُن يُْحَرم أن الحكمة يف يَُجْز ولم َوَجد، ما قبيح
القائُل هذا فليعلم الفضيلة، هذه ُحِرمْت قد إذن فاملالئكة قائل: قال فإن الهنية. واملنائح
يطلبه يشء كل فصار ويَستكمل، ويَتكاَمل يَكُمل أن يكلَّف لم كامًال ُخِلق ملَّا امَلَلك أن

«حرمته». 81

الوزير. أي «وقال»: 82

«النريان». 83

«وعاد». 84

«من». 85
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كامًال؟ ُخِلق86 فهالَّ فقال: زاد فإن املقصودة. وغايته له امُلَعدِّ كماله إىل سببًا اه ويتوقَّ
أنه جهل قد ألنه العلل، عن البحث طريق عىل ال الجدل، طريق عىل كالمه أن فليعلم
يَكِسب ما وبني بالِجبلَّة،87 الكمال يحوز ما بني مقسوًما األمر يكون أن وَجب بالحكمة

بالقصد. الكماَل
املشيئة، عليه واشتملت الجود، به وساح القدرة، إليه ت َرسَ بالحكمة هذا وجب وملَّا

الربوبية. فيه وشاعت الحكمة، به وأحاطت
اإلخالل يقع أن الرأي من فليس الكالم، بها يتم الُخلُق رشح يف زيادٌة هنا وها
القلب مزاج يف عليه الحرارُة غلبت إذا اإلنسان أن وهي ظاهرة، مكشوفة ألنها بذكرها
حسن الخاطر، زكيَّ الحقد، قليَل والغضب، الحركة رسيَع ملتِهبًا، نَزَّاًال88 شجاًعا يكون

اإلدراك.
الروح. ثقيَل الطباع، غليَظ بليًدا، يكون الربودة عليه غلبت وإذا

النسيان. كثريَ التقبُّل، سهَل النفس، سمَح الجانب، لنيِّ يكون الرطوبة عليه غلبت وإذا
89، ويحتدُّ يضبط القبول، صعَب الرأي، ثابَت صابًرا، يكون اليُبوسة عليه غلبْت وإذا

ويبخل. ويُمِسك
كثرية أخالقه يف اإلنسان فأرسار مفهوًما كان وإن التنزيل هذا عىل النعت وهذا

األول: قال وقد تنقيض، ال وعجائُب تنتهي، تكاد ال بدائع وفيها وخفية،90

ِح��ي��ِن إل��ى أخ��الًق��ا ت��خ��لَّ��َق وإْن ل��ش��ي��م��ِت��ه ي��وًم��ا راج��ٌع ام��رٍئ ك��لُّ

آخر: وقال

ال��ُخ��لُ��ُق ُدونَ��ه ي��أت��ي ال��ت��خ��لُّ��َق إنَّ َديْ��َدنُ��ُه ال��م��ع��روِف ِخ��ي��ِم��َك إل��ى اْرِج��ْع

اإلنسان. أي خلق: 86

«بالحيلة». 87

«داًال». 88

«ويحقد». 89

«وحقيقة». 90
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فالن. تخلَّق قالوا: مَلا شاقٌّ الُخلُق عن النزوع أن ولوال
والطبيعة، الرضيبة، أمُر يجري هذا وعىل حَسن.» بخلُق الناَس «وخالِق أيًضا: قيل وقد
العادة ثم أيًضا، الطبيعة قيل وربما يمة، والشِّ ِجيَّة، والسَّ والنَِّحيَزة، والغريزة، والنَّحيتَة،

منها. َخَمد ملا وُموِقَدة فيها، نقص فيما زائدة أو كلِّها، لهذه تاليٌة
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إذا إال يشءٌ العلم يف ما وقال: ل تفضَّ الفضيلة، بهذه ونَِعمُت األخرى الليلة يف عدُت وملا
نوادَر عليه قرأُت ثم منفذ. وال َمقَطع له يوجد ال حتى وتسلسل اتصل فيه بالكالم بُِدئ
يكون حتى املكان هذا يف أرويه وأنا عجبًا، فزاد ووجدتُه سمعتُه كنُت ما وغرائَب الحيوان

تعاىل: هللا شاء إن وفائدة تذكرًة
سنٍّا. وثالثون اثنتان الرجل أسنان إن يقال:

سنٍّا. ثالثون املرأة وأسنان
سنٍّا. وعرشون ثماٍن الَخِيصِّ وأسنان
سنٍّا. وعرشون أربٌع البقر وأسنان
سنٍّا. وعرشون إحدى الشاة وأسنان

وعرشون. ثالث التَّيْس وأسنان
سنٍّا. عرشة تسع العنز وأسنان

والَوطواط. البومة ليًال: معاشه يكتسب أنه الحيوان أصناف من ذُِكر الذي
الفيل. رسيًعا: يُستأنَس ما الوحيشِّ الحيوان ومن

طويل. عمره كثرية أسنانه والذي قصري، عمره قليلة أسنانُه الذي الحيوان أن ويُحَكى
إذا فتظهر الكبار وأنيابه الكبار أسنانه فأما الحال، يف أسنانُه نبتْت ُولِد إذا الفيل

وكِرب. َشبَّ
مائل قلبه فإن اإلنسان، خال ما الصدر من الوسط يف موضوٌع الحيوان جميع قلب

األيرس. الجانب إىل
حيوانًا. هناك يصري ثم رحمها، يف تبيض األفعى

والحاجبنَي. واألشفار الرأس شعُر اإلنسان مع املولود الشعر



واملؤانسة اإلمتاع

اللحية. وشعر اإلبطني وشعر العانة شعر ذلك بعد ينبت ما وأول
وإن نباته، يتأخر الذي الشعر جسده يف ينبت لم احتالمه قبل اإلنساُن ُخِيص إن

يبقى. فإنه العانة شعر خال ما يزول الشعر ذلك فإن احتالمه بعد ُخِيص
اللحية. موضع يف يسريٌ شعٌر لها خرج ربما َطمثُها احتبس إذا املرأة

الِكَرب. عند طال ربما الحاجبنَي شعر
يطول. ال األشفار وشعر

أرجلها. تحت وكذلك شعر، أشداقها داخل يف لألرانب
عمقه. يف أسنان خمس فيه يف القنفذ

الذكر. بظهر الصق األنثى وظهر قائمة تَْسَفد منها والربِّيَّة
الصيف. يف والنساء الشتاء، يف الجماع إىل يشتاقون الرجال

األنثى. عىل ينزو أشهر ثمانية والدته من له تمت إذا الخنزير
يتم أن قبل تضع وال يكون، ما أطول وهذا ويوًما، يوًما ستني وتبقى تحمل الكلبة

ولد. لها يبقى وال تربِّي ال فإنها ذلك قبل وضعت فإن يوًما، ستني حملها
واألنثى الربيع، أيام ونزوه هياجه وزمان سنني، خمس له تمت إذا ينزو الذَّكر الفيل

واحًدا. إال تضع وال سنتني تحمل
يرقُّ ثم العريض الطرف البيضة من يخرج أصنافه من كان وما الطائر باض إذا

ذلك. بعد
مستديًرا كان وما اإلناث، يفرخ فهو الطرف د محدَّ مستطيًال البيض من كان ما كل

الذكور. يفرخ األطراف عريض
تمرض. البيض1 عىل تجلس لم إذا أنها الطري إناث من وُجرِّب

إىل مقبلة الذكر ناحية من الريح وهبت الذكر قبالة األنثى ووقفت هاج إذا الَقبْج2
ساعتها. من حملت ناحيتها،

بالطبع. لها مما أكثر بيضها احتبس ريشها من ريشة نُِتَفت إذا الحمامة
كان فرخان خرج فإذا فرة، الصُّ من وِغذاؤه البيضة، بياض من الَفرخ َخلق ُ مبدأ

األنثى. الثانية ومن األوىل البيضة من منهما والذكر اآلخر، من جثًة أكرب أحدهما

«الطري». 1

الِكْروان. القبج: 2
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عاًما. أربعني تعيش الفاِختة3
عاًما. عرشين يعيش والَحَجل4

إال وفراخها رخمة توجد وال أحد، ينالها ال عالية مرشفة صخور عىل تُفرخ الرَخَمة
الَفْرط.5 يف

وما اإلوزِّ مثل الجثة عظيم طائر كلُّ وكذلك يوًما، ثالثني البيض عىل يجلس الُعقاب
ذلك. أشبه وما والبُزاة كالِحَدأة يوًما عرشين البيض عىل يجلس الجثة واملتوسط أشبهه،

حينئٍذ. بالطعم يأتيها والذكر دائًما، جلوًسا البيض عىل تجلس الِغْربان إناث
واحد. عىل واألنثى واحد عىل الذكر يجلس ني ُعشَّ تعمل الَحَجل

ويحُضن ريِشه، ألواُن تنتهي املدة هذه ويف سنة، وعرشين خمًسا يعيش الطاووس
بيضه وعدد واحدة، مرة سنة كلِّ يف ويبيض قليًال، أكثَر وربما قيل: يوًما، ثالثني بيَضه
الشجُر يُلِقي حني وذلك قليًال وبعَده الخريف زمن يف ريَشه ويُلِقي بيضة، عرشة [اثنتا]

يَنبُت. ريُشه بدأ ورُقه ونبت فروعه وظهرْت الشجر أوُل بدا فإذا ورَقه،
آخر زماٍن يف تلد وال الصيف يف وتلد أشهر، عرشة ويَحِمل ويُرِضع، لبن، له ْلِفني6 الدُّ

يأكله. لُخرئِه محبٌّ وهو يظهر. ال يوًما ثالثني املاء يف املوج تحت غاب وربما البتة،
منه. تمكن إذا ويقاتله الَفَرس ُقرَب يكره الذكر الجمل

َحملُها. انتََقض نَْزِوها بعد ُمِطرْت إن الشاة
تحت التي الُعروق كانت وإن إناثًا، أوالدها تضع َجنوٌب والريُح أُنِْزيْت إذا الغنم
ُسوًدا العروق كانت وإن بيًضا، ُحْمالنًا تضع الغنم إناث فإن بيًضا الُفُحول الِكباش ألُسن
ُشْقًرا. خرجْت ُشْقًرا كانت وإن مختلفة، تكون لوننَي كانت وإن ُسوًدا، ُحْمالنًا تضع فإنها
فالسنة أوًال الَفتيَُّة هاجت وإن ِخْصب، ذاُت فالسنة أوًال منها امُلِسنَّة هاجت إذا الغنم

الَغنَم. عىل رديئٌة

ق. املطوَّ الحمام من رضب الفاختة: 3
صنفان: وهو الرب، دجاج ى ويُسمَّ والرجلني، املنقار أحمر كالقطا، الحمام قدر عىل طائر الحجل: 4

وخرضة. بياض فيه والتهامي الرجلني، أحمر اللون أخرض فالنجديُّ ، وتهاميٌّ نجديٌّ
األكمة. رأس أو الصغري الجبل الفرط: 5

وال ا، جدٍّ صغري رأس وله املنفوخ، كالزِّقِّ وصفتُه الغريق، ينجي بأنه اشتُهر البحر، دواب من الدلفني: 6
مرص. نيل بأواخر كثري وهو أحًدا، يؤذي
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وربما يوًما ستني تحمل منها واألنثى أشهر، ثمانية له تم إذا [ينزو]7 لوقيُّ السَّ الكلب
أشهر، ثالثة تحمل ما ومنها يوًما. وعرشين اثنني ُعْمٌي8 وِجراؤها يومني، أو يوًما زادت

يوًما. عرش سبعة ُعْميًا ِجراؤها وتكون
عند رجلها ترفع ما ومنها جالسة، وتبول أيام سبعة كل يف تَْطَمث الكالب إناث

البول.
يف وبعضها أشهر، ثمانية والدتها من لها تمت إذا للبول أرجلها ترفع الكالب ذكور

أشهر. ستة
أجناسها ومن سنة، عرشة اثنتي وإناثها سنني، عرش تعيش السلوقية الكالب ذكور

الذكور. من أعماًرا أطول كلها وإناثها سنة، عرشين تعيش ما
سنة. عرشين ابن وهو هلك إديوس كلب إن الشاعر: أومريوس قال

أشهر أربعة للكلب تم فإذا النابنَي، سوى أسنانها من شيئًا الكالب تُلِقي وليس
أبقاهما.

ذلك يكون اإلناث وحمُل منها الذكور نَْزُو كثر وإذا لسنتني، أسنانها تُلقي البقر
تَْطَمث. وإناثُها وخصب، أمطار َوُجود شتاء عالمَة

عرش. الثاني يف أو شهًرا عرش أحد يف أوالدها تضع الخيل إناث
فإنها الرشاب شمت وإذا أنفسها، تضبط ال ألنها املاء رشب قليلة نَِهمة، َرِغبٌَة الحيَّات

ا. جدٍّ إليه تشتاق
الكلب. يرفع كما رجله رفع بال إذا األسد

الجمال مثل ترشب فإنها الضد عىل والخيل النقي، الصايف املاء رشب تشتهي البقر
الغليظ. الَكِدر املاءَ

لها. أوفق الوقت وذلك الشمال، ريح تصيبه الذي املاء ترشب الخريف يف الغنم
حالها ساءت جنوبًا كانت وإن وتُخِصب، تتزاوج9 شماًال الريح هبت إذا رَّاج الدُّ

ومرضت.

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 7

«عىل». 8

«ترتاوح». 9

166



العارشة الليلة

كان وما اللَُّجج. يأوي الذي من ألذُّ الَربِّ ناحية من الشطوط إىل يأوي الذي السمك
ضد عىل الجثة والعريض الشمال، وهبوب الصيف يف يُخصب فهو الجثة مستطيَل منها

الطُّْعم. وطلب الرعي عىل لكَلبه الشمس طلوع قبل السمك يُصاد ما وأكثر ذلك.

فيها. يحلو البحر ماء ألن املطرية، السنة يف يخصب الجلد الجايس والسمك
والنِّْقرس. — لها القاتل وهو — والذُّبََحة10 الَكَلب، أمراض: ثالثة له الكلب

يؤكل ولم بَِخَر الجمل َكِلب فإذا أيًضا، للجمال يَعرض الَكَلب له يقال الذي والداء
لحمه.

يطلع نباته ألن عاجًال، آخُر حافر لها نبت تَنُْصل11 وقت حوافرها ألقت إذا الخيل
اليمنى. الخصية اختالج ذلك وعالمة الحافر، نصول مع

أعرافها، ناحية إىل آذانها اسرتخاء وعالمته بالَكَلب، شبيه داء للخيل ويعرض
التسكني. إال عالج الداء لهذا وليس الَعَلف، من وامتناعها

البقر يَُجزُّ بكذا تُعَرف أرض ويف . برِّيٌّ وال أنيٌس12 ال خنزير، الهند بلد يف يكون ال
القرون. نابتة13 الكباش تُوَلد النُّوبة أرض ويف الغنم. يَُجزُّ كما

الذكور. من األدب إىل أرسع السلوقية الكالب وإناث
ُخلًُقا أصعب فإنها الذئبة خال ما وأجزع، جرأة أقل إناثها الحيوان أجناس جميع

الذكور. من وأجرأ
وجدتها. حيثما الحيَّات تأكل والُعقاب يتقاتالن، والتِّنِّني الُعقاب

ا حادٍّ بًرصا تبرص ال البومة ألن فيأكله، النهار نصف البومة بيض يخطف الُغداف14
فأكلته. الغداف بيض عىل البومة شدَّت الليل كان فإذا الوقت. ذلك يف

العنكبوت. يأكل الحرذون ألن رش، الِحْرذَْون15 وبني العنكبوت بني

«والدلجة». 10

مواضعها. من خروجها الحوافر: نصول 11

يرى». وال أنس «إال 12

«ناتئة». 13

الجناحني. ضخم يكون كبري غراب الُغداف: 14
الضب. ذكر وقيل: بالضب، شبيهة دويبة الحرذون: 15
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نهق فإذا عشه، أفسد بالشوك مر إذا الحمار ألن الحمار، يقاتل ْوك الشَّ عصفور
العصفور هذا يطري العلة فلهذه منه، خرجت فراخ فيه كان وإن بيضه، وقع منه بالقرب

وينقره. الحمار حول
وينقرهما. والحمار الثور يعادي الغراب

وجداها. حيث الحية يأكالن ألنهما عرس، وابن الخنزير تعادي والحيَّة
للحية. مصادق والثعلب للثعلب، مصادق الغداف

وفيه الشوك بزر من العصفور معاش أن للحمار العصفور عداوة يف «والسبب16
رطبًا.» كان إذا الشوك ذلك يرعى والحمار وكره، وهو يبيض

يجدوا لم إذا الرعاة ولذلك األخرى، تبعتْها بقرة ضلَّت إذا الجبال يف يكون البقر
ساعتهم. من وفقدوها البقر سائر طلبوا وعدموها واحدة بقرة

وتربيه، ترضعه الخيل إناث فإن ولد ولها هلكت أو منها األنثى ضلت إذا الخيل
أوالدها. حب طباعها يف الخيل جنس أن وذلك

املثل: يف قيل ولذلك تُْؤَخذ، لئال تُْرتَقى ال صعبة ة َعِرسَ أماكن يف قرونها تُلِقي األيايل
سالحها. ألقت قد كأنها تنبت أن إىل تظهر أن ت توقَّ ألقتها فإذا قرونها، األيايل تلقي حيث

عظيمة. منفعة فيه ألن قرنَيْها من األيرس القرن أحد يعاين لم إنه وقيل:
من تأكلها ألنها أخذها يمكن وال ساعتها، من مشائمها أكلْت أوالدها وضعت وإذا

األرض. عىل تقع أن قبل
واآلخر ر ويصفِّ يغني أحدهما رجالن ذلك ويفعل والِغناء، فري بالصَّ تصاد واألُيَّلُة

السهام. تحذر ال والغناء الصفري إىل فإلصغائها17 بالسهام، يرشقها
يُراد ما عليه يخفى وال يشء كل يسمع فهو قائمتنَي أذناه كانت إذا األُيَّل إن ويقال

[عليه]. ذلك خفي مسرتخيتنَي كانتا وإن به،
ويتعالج فيأكله اإلنسان زبل يطلب الفهود خانقة18 ى تُسمَّ التي العشبة أكل إذا الفهد

به.
للحية. مخالفة ذَاب السَّ أكل الحية قاتل إذا عرس ابن

العالمتني. هاتني بني التي العبارة هذه معنى يفيد ما سبق قد أنه يُالَحظ 16

لها». «مالصًقا 17

«خائفة». 18
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يٍّا. برِّ صعرتًا الجرح عىل تضع بعًضا بعضها قتال من خرجت إذا اللقالق
أطواقها قبل من أنها ذلك عىل والدليل فقط، سنة تبقى العصافري ذكور إن يقال
التي الذكور من شيئًا تُبقي ال ألنها بأيام، ذلك بعد بل الربيع، يف تظهر ال أعناقها يف التي

أعماًرا. أطول فهي إناثها فأما املايض، العام من كانت
حتى صيدها يف وتُْطِمُعه يديه بني من األنثى تخرج الَقبْج عش من الصياد دنا إذا

إليها. فراخها وتدعو تطري ثم فراخها، تهرب
أنثاه بيض موضع يطلب منها والذكر بيضة، عرشة خمس تبيض القبج وإناث
منه الهرب يف أبًدا تحتال وهي فيفسده، عنه وتشتغل عليه تقعد أن مخافة فيدحرجه
يف وأطمعت عنه قامت قصدها ومتى19 خفية، أماكن يف فتبيض ُعشها موضع وتُخِفي

إليه. الرجوع يف احتالت ثم طارت بعد فإذا بيضها، أماكن عن تبعد حتى نفسها
كريهة. رائحته فلذلك اإلنسان، زبل من عشه يعمل الهدهد

يرتحل أن إىل الرََّواح20 أوان من فأما الرواح، وقت إىل الغداة حني منذ تصيد الُعقاب
تتحرك. ال مكانها يف قاعدة فهي النهار

ال ألنها هالكها سبَب ذلك يكون حتى ف ويتعقَّ ويعظم ينشأ األعىل العقاب ومنقار
إليها. فراخه لحاجة ه ُعشِّ يف وضعها ُطعمه من فضلٌة للعقاب فضلْت فإذا الطُّْعم، به تنال
الصخر خشونة ألن الَفْرط، يف إال الصخر عىل تجلس ال املخالب فة املعقَّ الطري أصناف

مخالبها. ف لتعقُّ مخالفٌة
الربيع يف تعمله الذي والعسل والخريف. الربيع يف زمانني: يف ها ُعشَّ تعمل النحل

الخريف. يف تعمله الذي من وأجود بياًضا أشدُّ
أسفله. يف الطيب والنقيُّ اإلناء، أعىل يف أبًدا يكون العسل وأضعف

كما نار منها خرجت ببعض عظامه بعُض ُدلِّكْت وإن ا، جدٍّ جاسية عظامه األسد
الحجارة. من تخرج

الشعر إال شعر عينيه أشفار يف ليس عينيه] أشفار21 [يف شعر له الذي الحيوان
األعىل.

«ومن». 19

قبله. ما يناقض الناسخ من وقع تبديل وهو «الصبح»، 20

يقتضيها. والسياق األصل، يف ترد لم مربعني بني التي التكملة هذه 21
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واألسفل. األعىل الجفننَي يف أشفار لها والنعامة
البَيض صورة عىل هو بل بالحقيقة بيًضا هو وليس بيضات، خمس تبيض القنفذ

الشحم. يشبه
وسط يف موضوع وهو جسده، سائر من أصلب وهو حادٌّ طَرفه حيوان كلِّ قلب
الجانب23 بإزاء22 يكون ألنه اليرسى؛ الناحية إىل فيه مائل فإنه اإلنسان سوى الصدر

برًدا. أكثر اإلنسان من اليرسى فإن اليمنى، الناحية فيعادل األيرس
قلب يف فإن البقر، من جنس ويف الخيل يف إال عظم الحيوان جميع قلوب يف وليس

الحيوان. من غريهما دون عظًما هذين
جزوًعا. يكون كبريٌ قلٌب له حيوان وكلُّ

بالكلب. شبيه وسبع كلب من تتولَّد الهندية الكالب
البارد. املكان يف [إال]24 منها الوحيشُّ يكون ال ولذلك بارد، حيوان والحمار

الحافر. ذوات كسائر إناثها أبوال تشمُّ ال البغال ذكور
وُصفرة. بياض لونان: فيه الطري بيض

واحد. لون فيه السمك وبيض
أَشملْت وإذا َرطَّبت، هبَّت إذا الجنوب ألن أنثى، املولود كان جنوبًا الريح كانت إذا

ذكًرا. املولود كان
عليها. الغالبة الطباع إىل تنتقل ثم ُشْهل،25 والدتهم ساعة الصبيان جميع عيون

ألوان البرش26 وعيون سود. عيونها فإن كالبقر واحد، لون الحيوان جميع وعيون
كثرية.

بَُعد ما تُبِْرص والغائرة جيًدا، بًرصا عنه بعد ما يُبِْرص ال الناتئة27 العني صاحب
تتبدد. وال تتفرق ال حركتها ألن عنها،

«بإناء». 22

«الخبائث». 23

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة مربعني بني التي الكلمة هذه 24

حمرة الحدقة تشوب أن وقيل ُزرقة، العني سواد يشوب أن وهو الشني، بضم الشهلة من شهل: 25

خطوًطا. وليست
«الرس». 26

«الثانية». 27
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ويصيد الناس، يتناول ال املنظر مختِلف َسبُع بينهما فيتولد الدُّبَّ نكح ربما الفهد
مخالبه وأنشب28 عليه وثب مفاجأة أُيٌَّل به مر فإذا البحر، يف ويَستخفي ويأكلها الكالب
السباع من الصنف هذا عليه فيجتمع ويسقط، األُيَّل29 يضعف حتى دمه ومصَّ أكتافه يف

إليه. تقربًا له الفريسة وتركت عنه نهضت أسد بها اجتاز فإن فيأكله،
قرونُها أصابت فإذا الربِّيَّة، املعَزى لها: يقال الصوف جعدة ِمعَزى يونان بأرض
من عليه ما ويسقط مكانه يجفُّ بل ثمره، وال ورُقه يَنبت لم الكرم ُقضبان من شيئًا

والثمر. الورق
أوالدها وخرج أوانه بلغ إذا حتى فيه، فتبيض الرمل إىل البحر من تخرج َلْحفاة السُّ

يٍّا. برِّ كان الربِّ ناحية إىل وجهه كان وما بحريٍّا، كان البحر ناحية إىل ناظًرا كان فما
رأت فإذا منها، ويدنو فمه يف يحمله بعود فيأتيها الذُّكران من تمتنع الحف والسَّ

له. سكنت العود ذلك
الرجوع يستطع لم الشمس، حرُّ وأصابه الرب إىل فخرج بحريٍّا السالحف من كان وما
الرجوع يستطع ولم تَِلف البحر ناحية إىل فوقع يٍّا برِّ كان وما هلك. حتى وبقي البحر إىل

وهلك. الربِّ إىل
يَتخوَّف مما وغريُها الكالب طرقته فإذا30 أجحرة، سبعة ذا ووكره ه ُعشَّ يهيئ الثعلب

غريه. من خرج جحر]31 [يف
الزرع، ذلك فيفسد به فرًحا ك وتمعَّ فيه الثعلب دخل يُسنِبل32 أن الزرع قارب وإذا
والشوكة. السنبلة ورق يُذهب كما يُسِقطه ألنه34 الثعلب داء الشعر احرتاق33 ي ُسمِّ ولذلك
شوكه يمأل حتى فيه فيتمرَّغ العنب، منها فيقع فيحركها الكرمة إىل يعَمد القنفذ
وتأكله. شوكه من الحب ذلك تلتقط به أطافت ِجراؤه به برصت فإذا ُعشه، إىل ويعود

«وأنبت». 28

اإلبل. 29
إذا». «كما 30

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو التكملة هذه 31

«يسيل». 32

«اخرتاق». 33

الشعر. يسقط أي «يسقطه»: الثعلب. داء أي «ألنه»: 34
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ثم املالهي بآالت ُعلًِّقا ثم َوتَر، الشاة ِمَعى من وُهيِّئَ َوتٌَر ِمعاُه من ُهيِّئَ إذا الذئب
الشاة. من املعمول الوتر وَخِرس الذئب من املعمول صوَّت بهما، ب ُرضِ

تَُهيَّأ صوف جزَّة وكل لذيذًا. حلًوا لحمها يكون لحمها من الذئب يتناول شاة وكلُّ
أسنانه. 35 ُسمِّ ِقبَل من منها املعمول الثوب َقِمل منها الذئب تناول قد التي الشاة من

َرْطبًة. َحْلفاءَ أكل َمِرض إذا الكلب
حية. أكل مرض إذا واألُيَّل

كلبًا. أكل مرض إذا بع والضَّ
ذلك. فيزول رضس قد يكون فإنه كلبًا أكل إذا األسد

إنسان. مرارة بقرْت برصها ضعف إذا الرخمة
تأتي حتى بعيًدا طريًقا وتسلك الجبال وتدع بحرية، حيتانًا [تألف]36 الربية األعنز
بها ودنَْوا37 األعنز تلك جلود َسَلخوا املالحون ذلك عرف فلما الحيتان، تلك ملكان البحر
إليها مرسعة خرجْت إليها الحيتان تلك نظرت38 فإذا ظهورهم، عىل البحر شاطئ من

حون. املالَّ فيصيدها
والضبع. األسد إال َخَرز بال واحد َعْظم ُصْلبه يشء السباع من ليس
الذئاب. يََخف لم ولبسه الذئب أسنان من ِسنٍّا39 بدنه عىل ربط من
الجري. رسيَع يكون الذئب أسنان من يشء عليه يُعلَّق الذي والَفرس

من ُمِرشًفا كان وما الجبال أطراف تأوي القرون، ُصْلبة تكون الربية امِلْعَزى
بقرونها، لتقيها الصخور تلك من أنفسها ألقت بالصياد برصت فإن أودية، عىل الصخور
عدُد يكون ما قدر عىل مستديرات خرزات قرونها ويف هلكت، غريها عىل سقطت فإن

سنيها.40
أفواهها. عىل تحمله واملرشب باملطعم دها وتتعهَّ الِكَرب عند إناثها تحفظ أنها والعجب

«شم». 35

معناها. يفيد ما أو «تألف» كلمة بسقوط حيتانًا»، الربية «األعنز األصل: يف 36

«وذبوا». 37

[ظهرت]. 38

«شيئًا». 39

«سنوها». 40
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ويف ولدها، مع بالعبودية ورضيت تبعته ِسخالها من يشء صيد إذا الربية املعزى
مكانها. هلكْت ُسدَّْت فإن منها، تتنفس ِجَحرة قرونها أطراف

ه. ُعشِّ يف الغار ورق يضع بأن يتحرَّز الَوَرشان41
به. تتحرَّز الُعليْق ورق ها ُعشِّ يف تضع والِحَدأة

َكَرْفس. قضيَب عشه يف يضع الخطَّاف

نهريٍّا. َرسطانًا ه ُعشِّ يف يضع التُّْدُرج42
اليرسى. والرجَل اليمنى اليد تقدِّم امليش عند والدوابِّ السباع جميع

املاء. قليلة أرض يف إال الزرافة تكون ال
وتذلُّ حينئٍذ، 44 فتقرُّ ُعرفها َجزُّوا فرس عىل حماًرا يُنُْزوا43 أن الخيل أصحاب همَّ إذا

لها. الحمار لَكْدم45
الخيل، إناَث تجامع بل البقر، بمجامعة تَرىض ال قرون أربعة لها ثريان بيونان

املنظر. عجيبة خيول بينهما ويتولد
والنهار. الليل ساهٌر لكنَّه يسريًا، إرخاء عينيه أرخى وإن أصًال ينام ال الجاموس

َغِضب. رجل إليه نظر فإن الرجال، عن ُسِرت الرضاب َوْقع الناقة عىل َوَقع إذا الجمل
السباع. لبعض الفهد مجامعة من يتولد نَّْور السِّ إن الروم: قالت

إغفاءة.47 إال البوم ينام]46 [ال
وينقص الهالل، امتالء عند الربيق كثريَ العني صايفَ يكون نَّْور السِّ أن العجب ومن

الهالل. نقصان عند والربيق الصفاء48 ذلك
رأَسه أكلْت به ظفرْت فإن إليه، تحوَّلت األُْفُعوان واسُمه الذكر جامعها إذا األفعى

له. ِعشقها شدة من

صوتًا. أشجاها والنوبي وحجازي، نوبي وهو الحمام، شبه طائر الورشان: 41
البساتني. يف يغرد الصوت حسن كالدراج طائر التدرج: 42

«يشرتوا». 43

تحريف. وهو ،« «فيفرُّ 44

العض. والكدم: «لكرم». 45

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة الكلمة هذه 46

«أغطاه». 47

«السفا». 48
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الذهاب. 49 جادُّ امليش، رسيع صغري، أسود ُعْقُربان، اسمه العقرب ذكر
الزعفران. من يخرج الذي بالعربية تفسريه الِحْرذَْون50

كبيض ويبيض الرَِّسيس، له يقال الهند بأرض ونهٍر النيل يف إال يكون ال التمساح
طوًال ويزداد أذرع، عرش طوله يبلغ حتى يكرب ثم صغار، َحراِذيُن منه يُوَلد وربما ، اإلَوزِّ

حياته. ِسنُو ازدادت كلما
النافض. ى لحمَّ نافعة اليرسى وسنُّه

واحد. ومحلٍّ واحدة حركة يف مرة ستني يجامع أنه وذُكر
وإن سيف، كأنه أنفه من يَنبت قرن وله والفيل، الفرس بني يتولد الوحيشُّ الحمار
الجنس هذا من يُعايَن ولم بقرنه، بطنه ويبعج51 الفيل يقاتل وبه قطعها شجرًة رضب

قط. أنثى
ُوضع وإن البحر، يف كانت إذا الصاعقة من يتولَّد «البوس» له يقال حوت البحر يف
اإلخاء. أحسن ويتآخيان صاحبه، عىل أحد يحقد وال تحابَّا منه فأكال اثنني بني الحوت ذلك
وهو األرض، نبات يرعى والتواء، انطباق مع واقع ظهره عىل ذنَبه أبًدا املاء كلب
فيأتون النار ُشَعل بأيديهم الصيادون خرج الليل كان فإذا النار، من الجزع شديد
أنثى يجامع لم ذكر منها كان وإن تُؤخذ، حتى النار من لجزعها تتحرك ال وتلك َمْجثَمها،

فتُفِرخ. وتَجِلد52 تجتمع فإنها املجامعة أرادت وإذا قط،
بعضها فراَق آبية الشبكة تدخل حتى كلُّها وثبْت واحًدا بشبكة صياد منها أخذ وإن

بعًضا.
ا. جدٍّ به انتفع ِنْقرس وبه جلودها من جوربًا لبس ومن

انقطع ه واشتمَّ لبن يف انعقد ثم جلدها، من قطعة أخذ ثم بُرعاف إنسان ابتُِيل وإذا
الرُّعاف. ذلك

.« «حادُّ 49

ما بالعربية تفسريه أن وال عربي غري الحرذون لفظ أن يفيد ما أيدينا بني التي اللغة كتب يف نجد لم 50
الحيوان. يف املؤلفة الكتب من أيدينا بني فيما ذلك نجد لم أننا كما املؤلف، ذكره

«وينفخ». 51

عمرية. جلد هنا بالجلد واملراد وتفرح.» «وتخلد األصل: يف 52
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عىل أو مرشف موضع يف يكون حتى لها رئيس ارتفع موضع يف اجتمعت إذا الريابيع
53 َرصَّ َسبًُعا أو مقبًال أحًدا رأى فإن ناحية، كل من الطريق إىل منه ينظر تلٍّ أو صخرة
وعاينت ذلك أغفل فإذا ِجَحرتها، إىل املوضع عن انرصفت سمعتْه فإذا وصوَّت، بأسنانه
غفلته. أو لتضييعه وقتلته إليه انرصفت الرئيس ذلك يراه أن قبل راجًال أو سبًعا البقية
وأطيب الخرضة من يكون ما أطرأ فقطعت الريابيع مضت الرصد حَسن كان وإذا

وتكرمة. تحيًة تأتيه حتى بأفواهها فحملته العشب،
َرصَّ أحًدا يَر لم فإن الطريق، فيبرص أوًال الرئيس خرج ِجَحرتها يف كانت وإذا

فرتعى. لتخرج لها وصوَّت بأسنانه
إىل خرج جاع إذا القوة، قليل الجسد، ضعيف «مويف»، له يقال حوت البحر يف
مرسًعا جاء آخر حوت إليه نظر فإذا رأسه، يف شوكة فأقام الرمل عىل فاستلقى الشاطئ

ويأكله. بها فيقتله الشوكَة تلك بطنَه فيُدخل ميت، أنه يظن54 ليأكله
يَد ة الحادَّ الشوكة بتلك مكانَه َرَمى الحوت ذلك ولقيت ِصنارته ح املالَّ ألقى وإذا

صيده. أداة ويَطَرح فتَخَدر ح املالَّ
من ومات برصه عىل الظلمة غلبت أضالعه داخلت نارة الصِّ أن الحوت رأى فإذا

ساعته.
يغطُّون حون واملالَّ جلده، من تدنو ال الصاعقة أن وهو عجب، الحوت هذا جلد ويف
مقدَّم طرف إىل الحوت هذا ويدنو املطر، ووقوع الصواعق يتبيَّنون55 عندما به سفنهم
تستطع لم هبوبها بأشد كلها الرياح اجتمعت فلو اللطيف، بطرفه56 فيمسك السفينة
سفينته57 عىل يخف لم السفينة رشاع به ر وسمَّ جلدها من أخذ فمن السفينة، تلك تحريك

غرًقا.
وكباشها. الجبل وعنز والَحريش58 النَِّمر أربعة: الُحْرض الرسيع

«رس». 53

«فظن». 54

«يبنون». هكذا: األصل يف الكلمة هذه وردت 55

الدقيق. واللطيف: السفينة. مقدَّم طرف أي بطرفه: 56

«لسفينتها». 57

ما الحركة ورسعة الجسم قوة من لها أن غري ا، جدٍّ ساكنة الجدي جرم يف صغرية دابة الحريش: 58
به. تناطح مستقيم مصمت واحد قرن رأسها وسط يف ولها القناص، يُعجز
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والَعْقَعق. واألُيَّل والفيل القنفذ أربعة: الحيات عدوُّ
واألُيَّل. األرنب اثنان: الجبان

والطاووس. والديك الفرس ثالثة: الزهو ذو
والُخْلد.59 والحمار الذئب ثالثة: السمع حدة ذو

والَعْقَعق.60 والحمام العصفور ثالثة: التزاوج يف القادر
والباَشق.61 والثور العصفور ثالثة: الشهوة ذو

والبط. الكركيُّ اثنان: بالليل املتحارس
والُعقاب. والُغداف النعام ثالثة: فراخه نايف
والُخْلد. اش والخفَّ البوم ثالثة: الظُّلمة محب

والباشق. والظبي العقاب ثالثة: البرص حدة ذو
عليه. تكلب لم الكالب بني به ومر ضبع لسان أخذ من

وعنب منه. هربت الحية ِعنَب أصول من أصًال بيده فأخذ الضباع كثري بمكان مر من
الحنظل. هو الحية

الَخَرب. له: يقال الُحباَرى وذكر
يديه وبني بِعيانه62 فإنها وأخيها، أبيها إىل فلينظر امرأة يتزوج أن إنسان أراد إذا

أحدهما.
بْر.63 والدَّ والنحل كالدببة الوالَد الولُد يشبه ال ما الحيوان من

ُصَورها،64 تهيئ أمها أن غري تولد، حني لها صور ال توائَم أوالَدها فتضع الدببة أما
65… بألسنتها إياها بلحسها يها وتسوِّ

الجرذان. من رضب وهي األرض، تحت دويبة الخلد: 59
لونني ذو الحمامة، جناحي من أكرب وجناحاه الغراب، شكل وعىل الحمامة قدر عىل طائر العقعق: 60

الذَّنَب. طويل وأسود، أبيض
حينًا. ويستوحش حينًا يأنس الهلع، شديد املحمل خفيف طائر وهو الصيد، بزاة من رضب الباشق: 61
ويف يعاينه. يديه بني ماثًال أحدهما كون حال يعاينها كأنه أي الحال، واو يديه» «وبني قوله يف الواو 62

بأحدهما.» يديه وبني «يعيانه األصل:
الزنابري. والدبر: «الدين». 63

«سورها». 64

الدببة. بعد النحل عن يتحدث أن السياق مقتىض كان إذ الناسخ، من سقط كالًما هنا أن الظاهر 65
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ذلك. بعد ر يتصوَّ دوًدا تلد فإنها بْر الدَّ وأما
سيَّان عندها لكنهما يبس، وال ماء يف عليها رضر ال والرسطانات والغيالم66 الضفادع

بحر. يف تُخنَق وال برٍّ يف تهلك ال
ومخالب شداد، قصاٍر وأعناٍق ِصالب، قواطع أسنان ذو فهو اللحَم أكل ما كلُّ

جذَّابة. فٍة معقَّ ومناقري حداد، وأظفاٍر
آثاره عىل ى َعفَّ الصيادين ريح فشمَّ مىش إذا أنه منها األوىل طبائع: ثالث لألسد

فيتصيَّدوه. َعرينه يف عليه ويقفوا الصيادون يتبعه لكيال بذَنَبه
الثالث اليوم يف أبوه يأتي حتى تحرسه تزال فال ميتًا، ِشبْلها تلد اللبؤة أن والثانية

فيبعثه. َمنِْخره يف فينفخ
يِقظتان. وهما نام إذا عينيه يفتح أنه والثالثة

افرتس67 وإن تَْقَربه، ولم يَخْفها لم السباع بني ومىش األسد ُكَىل بشحم ح تمسَّ ومن
ا. جدٍّ منِتنة ريحها أن ميَّز يأكلها ولم الفريسَة األسُد

والسنانري. الكالُب بألسنتها: الدَم تََلغ التي الحيوان وأصناف
ذلك. بعد تنفتح وإنما العيون، منفتحة غريَ أوالَدها تضع األُْسد

له كفئًا باع السِّ من شيئًا يرى وال قرين، جنسه من له فليس ة األسد68خاصَّ وأما
زئريُه 69 ويُِهرُّ الجوع، جهده ولو باألمس فريسته بقايا من شيئًا يَقرب وال فيصحبَه،

وقوة. جسًما منه أعظم هو الذي الحيوان من كثريًا
منه. ويخرج بأظفاره أمه بطن ويخرق70 واحًدا اللَّبُؤة تلد وإنما

الطري71 موضع وإىل الحرِّ شديدة أرض إىل َعَمد َصيٍد عىل يَقِدر فلم جاع إذا الثعلب
حتى داخًال به وأخذ نََفسه اختلس ثم فوق، إىل ونظر ظهره عىل فاستلقى َحِمَي، إذا

أوله. بفتح غيلم الواحد السالحف، ذكور الغيالم: 66
يفرتس». لم «وإن 67

من قرين له الذي الحيوان أصناف يف ذلك قبل كالًما هنا أن إلخ» … خاصة األسد «وأما قوله: يفيد 68

الناسخ. من الكالم هذا وسقط جنسه،
والخوف. الفزع من تصوت يجعلها أي يهر: 69

«ويحرو». 70

«البري». 71
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الجيفة، يأكل كما منه ليأكل عليه فيقع مات قد الطري فيحَسبُه شديًدا، انتفاًخا ينتفخ
كذلك ومكر. 72 ِخبٍّ ذو ألنه فأكله، َوَجد ما عىل وقبض رسيًعا انتفض الطري اجتمع فإذا
تدعى شجرة صمغ من أخذ ُكلُوًما فيه وكَلم آثاًرا فيه فأثَّر رضر أصابه إن طبيعته

به. فأبرأها َقنُْطوريا73
يف يكون ال ، الِحسِّ رسيع غضوب لعوب وهو التعليم، لقبول الحيوان أهيأ القرد
نام شِبع إذا أنه إال خطوف، نَُهوٌش اإلهاب، مليح الحيوان، لجميع عدوٌّ السباع، كثري بلد
إليه فيجتمع طيبة، رائحة منه تخرج عاٍل بصوت صاح خرج فإذا أيام، ثالثة غاره يف

صوته. لحسن الحيوان
خفيُف يمتنع. ال فإنه غاِره يف عليه ويدخل الضبع بشحم ح فليتمسَّ ختْله74 أراد ومن

يقظان. 75، الشدِّ حديُد الِجرم،
أنه وأراه لظهره استلقى القانص76 طلبه إذا «درباست»، بالفارسية لها يقال دابة

منه. يُطَلب ما علم قد كأنه له، ُخصية ال
نف الصِّ وُجِعل الحركة، رسيَع الُحْرض رسيَع الخائِف الحيوان من الجباُن ُخِلق

مبلًَّدا. الُحْرض77 بطيءَ العاِدي الجريء
ومرة ذكًرا ضبًعا مرة تصري أنها وذلك الحيوان، أجناس لجميع مخالفة78 الضبع

كاألنثى. أحيانًا اللِّقاح وتقبل كالذكر أحيانًا ح تُلقِّ أنثى،
فوقع. ظلَّه79 ووطئْت اآلثار عىل مشْت مقمرة ليلة يف الكلب رأت إذا أنها وطبيعتها

واملكر. الخداع الباء: وتشديد الخاء بكرس الخب 72
شبيه ورق له فالكبري وصغري، كبري صنفان: وهو «قنطوريون، البيطار: ابن يف والذي األصل. يف كذا 73

وله ثالث، أو ذراعان طولها اض الحمَّ بساق شبيهة ساق وله الكرنب، ورق مثل أخرض الجوز بورق
هنا. املراد هو وهذا إلخ»، … بالخشخاش شبيهة رءوس عليها واحد، أصل من كثرية شعب

«قتله». 74

«الرس». 75

«القابض». 76

«الحذر». 77

«مخالف». 78

فأكلته. الكلب وقع سطح عىل وهو القمر يف الكلب ظل وطئت إذا الضبع الحيوان: حياة عبارة 79
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ومن له. تَعِرض ولم عليه، تَْكَلب لم الكالب بني ومرَّ لسانها وأخذ ضبًعا قتل «ومن
منه.»80 وهربْت عنه أسكتَها حنظل من أصًال بيده فأخذ الضباع كثري بمكان مرَّ

فإذا تموت، حتى َشْوكه عىل تضطرب تركها حية عىل قبض إذا الحيات، عدو القنفذ
ِقَطًعا. قطَّعها ماتت

مغارته.82 يف االنجحار عليه والغالب الثور، يقتل81 الدُّبُّ
اح85 اللُّفَّ فيها 84 وِجنانًا رياًضا أتى الولَد أراد فإذا فاد،83 السِّ شهوة له ليس الفيل
ولدْت ولدْت فإذا فتسافدت، شهوته حرارته وقوة برائحته اح اللفَّ له فهيَّج وإناثه هو
املاء يف تلد أنها غري ورابضة، باركة تلد التي كأوصال مواتيًة ليست أوصالها ألن قائمة
املاءُ يبلغ حتى البحر ساحل تدخل فلذلك األرض، عىل وقع إذا يموت أن َدْغَفِلها عىل حذًرا
الحية. من وولَدها يحرسها ذلك يف والذَّكر الوثري، كالِفراش املاء عىل ولدها فتضع بطنَها

وقتلها. وطئَها الحية الفيُل أصاب حيثما للحية! الفيل عداوَة أشدَّ ما
شجرة. عىل اتَّكأ إذا نوُمه إنما القياَم، يستطع لم َجنْبه عىل سقط هو وإن

فينرشونها الشجرَة يأتون — نوُمه كيف البالد86 تلك أهُل عَرف ملَّا — هناك ومن
بصوت صياُحه يشتد وحينئٍذ مًعا، األرض عىل وَقَعا عليها واتكأ الفيل أتاها فإذا بامِلنشار،
عىل تقدر فال واالنبعاث النهوض عىل معاونتَه تحاول كثرية ِفيَلٌة لذلك إليه ويجتمع رفيع،
الفيُل يأتي حتى وعجزها حيلتها ضعف من جَزًعا واحد بصوت جماعتُها فتصيح ذلك،
الساقط، الفيل تحت ِمْشَفَره87 فيُدخل منها، أكرب الحيلة ويف أصغر الجسم يف هو الذي
رأُس ن ُكوِّ وإنما فينبعث. تَْدَعمه حتى تحته مشافريها88 إدخال يف جميًعا كفعله وتفعُل

الليلة األول، الجزء العالمتني، هاتني بني الذي الكالم هذا معنى يفيد ما [قريبًا] سبق قد أنه يُالَحظ 80

العارشة.
[قريبًا]. يأتي ما يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «يصل»، األصل: يف 81

«مغادرته». 82

«الفساد». 83

«وحصانًا». 84

بالقاف. «اللقاح» 85

الفيلة. فيها تكون التي أي البالد: تلك 86

«منقره». 87

«مناقريها». 88

179



واملؤانسة اإلمتاع

الضيق، من به ليَكتفي الطويل املشفُر الطويل العنق بدَل له ن وُكوِّ قصري، عنق يف الفيل
ورشابَه. طعاَمه يتناول وبه

لتحِمَل الوثيقة واِري والسَّ املصَمتة كاألساطني لكنها منفصلة، غريُ قوائُمه وُخِلقْت
عظاَمه لكن األوصال، عىل منثنية وال منحنية غرِي صغاٍر بعراقيَب وُرِبطْت الثقيل، الكثريَ

إفراًغا. مفَرغة
فتؤذيها. بالفيَلة تَْعَلق والبقَّ الُجْرذان أن غري سنة. ثالثمائة إىل أعماُرها تطول

مضطرًما ًجا متأجِّ أُْخُدوًدا دخلت وإن تحرقها، ال ألنَّها النار تخاف ال دابة َمنَْدل:89 السَّ
الحقرية، امَلهينة الدابة لهذه َمبعثًا األجساَم تُِبيد التي النار وصارت بذلك، تَحِفل لم بالنار
ونضارة الطيبة، أرواحه90 وهبوب البسيط بالهواء القلب استلذاذ فيها التقلب تستلذ

لون. ُحسَن بالنار فيزداد بالنار، وتنقيته جلدها
الوالدة. كثرية وهي والخوف، الجبن طباعها من األرنب

امَلْوىل شمَّ إذا ، ويَستدلُّ ويهتدي يَسرتشد91 ه وبَشمِّ لألثر، واقتفاء فحص ذو الكلب
لغريه. أو له كان إن عرفه

عرفه. ملن والهشاشة92 والبصبصة الرتيضِّ طباعه ومن
رأسه ناصبًا وثب صيد عىل له93 أشار فإن منه، لصاحبه حبٍّا أشدُّ الحيوان يف ليس
أن يعلم وهو الطلب يف نشاطه مع النَِّجد، والشجاع البطل كالفارس ا مستعدٍّ ذنَبه رافًعا

طاعة. حسن منه ذلك لكن بحارض، ليس الصيد
وشوِهد، ُعِهد قد فمما وألب ألمٍّ أخاه كان إذا لبعض الكالب ِجَراء بعض حب فأما
لكنها ذلك، منها واحد يخطف فال الوسط يف الطعاُم لها يُطرح كان حيث أنه وذلك

عليه. محاربة وال به مستأثرة غريَ لبعض، بعضها وتمكني بسكون بينها تتعاطاه
وطء أثَر الفرس َوطئ وإن فاد. للسِّ اإلناث وشهوة والحرارة الزَّهو طباعه من الَفَرس

كلِّه. جسده من الدخان وخرج ارتعد الذئب

طائر. وقيل: طويل. ذنب ذات العني، حمراء اللون، خلنجية الثعلب دون دابة السمندل: 89
هبوبه». «وأرواح 90

«يستزيد». 91

«والحشاشة». 92

تحريف. الثانية ويف الناسخ، من زيادة األوىل والكلمة أشالءه»، «وضع األصل: عبارة 93
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وجبُن خاف رآه فإن عنه، سكت ساكٌن وهو َخطَوه مبطئًا اإلنسان رأى إذا الذئب
وَكبَسه. عليه وحمل اجرتأ94

يكون أن إحداهما َخلَّتان: وفيه ضاريًا، يكون الذي هو ولكن يعدو ذئب كلُّ وليس
وعوى مكانًا أتى الغنم مكاُن عليه خفي إن َسْمِعه، ُة حدَّ واألخرى وحده، يميش منفرًدا
سمعْت حني ونباِحها الغنم مع التي الكالب ألصوات منِصتًا سكت ثم ثالثة، أو صوتني95
الغنم من قرب فإذا إليها، قاصًدا نحوها مِرسًعا 97 شدَّ الكالب نباَح سمع فإذا ُعواءه،96
الغنم. من خطُفُه أمكنَه ما فاختطف الكالب، َمْحَرس98 من خالية أخرى ناحية إىل ماَل
الذكور تلك ُخَىص فانتزع الفحُل جاء الذكور األوالَد األنثى ولَدِت إذا الوحش حمار
ولدها َوضعْت ربما األنثى أن إال َطُروَقٍة،100 يف تشاركه أو تَُصاد لكيال99 بأسنانه وقطعها
الفحل، من النجاة عىل بالشدِّ ويَْقَوى حوافره، وتَصلُب جسُمه يشتدَّ حتى غامٍض مكان يف

الفحول. منها يقلُّ السبب ولهذا
الجسم قوة من لها أن غري ا، جدٍّ ساكنٌة الَجدي ِجرم يف صغرية دابة الَحِريش101
منتِصب واحد قرن رأسها وسط يف لها ثم عنها، القناص102 يُعِجز ما الُحْرض ورسعة

يشء. يغلبها فال الحيوان جميَع تُناطح به مستقيم،
كأنها ِحْجرها إىل َوثَبْت رأتها فإذا وضيئًة، عذراء فتاًة لها تعرض بأن لصيدها احتَل
أرضعتْها الفتاة ِحجر يف صارت هي فإذا ثابتة، طبيعية فيها محبة وهذه الرضاع، تريد
من والَوْسنان الخمر من كالنَّشوان تصري حتى فيها اللبن حضور غري عىل ثديها من
الحيلة. بهذه منها سكون عىل َوثاقها من فيشدُّ الحال تلك عىل الَقنَّاص103 فيأتيها النوم،

«واجرتأ». 94

«قوتني». 95

«عداه». 96

.« «مدَّ 97

«محرمن». 98

اصطيادها. عىل الصيادون يقوى فال الجري، عىل قويت خصيت إذا أنها تصاد» «لكيال بقوله يريد 99

الفحل. يطرقها التي األتان بالطروقة: يريد 100

«الحرس». 101

«القياس». 102

«الناس». 103
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من فاه األُيَُّل مأل َصفا َصدْع يف فانَْجحرْت حية منه قربْت إن الحيات عدوُّ األُيَّل
يقتلها، حتى بالقوة إليه الحية اجتذب ثم دْع، الصَّ ذلك يف فدَفعه َوجد حيث من أو الغدير
لم وإن منها أصاب ما أكل جائًعا كان فإن أسفل، كانت إن وكذلك أنَْزَلها، فوق كانت وإن
أصابه من لكل املميت الزُّعاف مِّ السُّ ذوات الحيات فصارت وتركها، َقتَلها جوع به يكن

عندها. لذيذًا لها مالئًما ويكون األيايل، هذه غذاءَ بدنه خالط أو
خوًفا. كلُّها منه َفرَّت األُيَّل قرن حريق بدخان الحيَّات فيه الذي البيت ن ُدخِّ وإن

إىل ينتهي حتى بذنَبها بدأ الحية أكل إذا الرعب، شديد جباٌن نفسه األُيَّل أن عىل
الهواء. يف وتبقى برءوسها يتعلَّق [أنه] ذلك من 104 وأكربُ بأسنانه، يقطعه ثم رأسها

املاء. غدير إىل فيَعوج شديًدا عطًشا ويَْعَطش امِلرَّة105 فيه وتكثر
النَّظَّارة باليونانية لها ويقال الظِّباء، من أبرص الحيوان يف ليس يقال الغزال:

وامُلبِرصة.
شهوة ُد وتوقُّ املنيِّ كثرُة طبيعته من قوته. بقدر جسُمه مقدٌَّر َكُدوٌد، َعموٌل دابَّة الثور
106 تحلُّ الُغْلَمة ألن جسُمه يصحَّ ولم يَسُكن ولم للعمل يذَلَّل لم يُْخَص لم إن فاد، السِّ

شديدة. عداوٌة 107 بِّ الدُّ وبني وبينه كلَّه. ذلك يقطع والِخَصاء وتنِحله، جسَمه
رسيع الجبال يف متمرد جنس هذا والتَّياِتل األَْرَواء وهي وِكباُشه الجبل 108 أَعنُُز

توائم. تلد أن وطبيعتُها فيها،110 ل109 والتوقُّ الشواهق يف الُحْرض
الذئب أثَر فَوِطئْت حامًال كانت إذا الخيل أنثى فأما يَحِمل، ال ما البهائم من يوجد قد

حمَلها. أجهضْت بحافرها
عن يضلُّ ال وإيناسه، استماَعه اعتاد الذي اإلنسان صوت معرفة طبيعته يف الحماُر

ة. امَلَحجَّ عىل وحمله هداه الطريَق راكبُه ضلَّ إذا يخطئه، وال مرة سلكه طريق

يأكلها فال بها يتعلق بل سبق، كما بأسنانه رءوسها يقطع ال أنه جبنه دالئل من مرَّ مما وأكرب أي 104
العبارة. هذه معنى من لنا يلوح ما هذا الهواء. يف معلقة رءوسها فتبقى فيه من يلقيها وال خوًفا

الصفراء. وهي البدن، أخالط من خلط املرة: 105
«تدخل». 106

«الذئب». 107

اللغة. كتب يف الجمع هذا نجد ولم «أنعج»، 108

الصعود. التوقل: 109
املا». «يف 110
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منه. سمًعا أحدَّ يُذَكر فيما البهائم يف فليس السمع ة ِحدَّ وأما
بهما تَنُرش منْشاران كأنهما طويالن قرنان لها نافرة، وحشية دابة الياُمورة111
من تفرَّعت أشجاُرها ٌة ملتفَّ وِغياض َغياِطل112 وعليه الفرات وردت َعِطشْت إذا الشجر.
االستتار113 اشتهت َدر الصَّ وأرادت ِريَّها رشبت فإذا مشبَّكة، دقاق طوال غصوٌن أغصانها
وكلما املتينة اللَّْدنة الغصون بتلك َقْرناها فعلق هناك» ت114 «ولجَّ األشجار تلك بني والعْدو
الُقنَّاص وسمع جزًعا، ت عجَّ فيه وقعت مما َضجرْت فإذا ارتباًطا، ازدادت لتُفِلت عالجتْها

فقتلوها. فأتَْوها صوتَها
لم ذلك أصاب فإذا منه، لينتقم والَخْلوة الفرصة ضاِربه من يرتصد حقود، الَجَمل:
وأوصاُل الثِّْقل، واحتمال الَحمل لكثرة يكون مقبَّب َسنام فذو ظهُره فأما صاحبَه. يستبِق
يشتد115 لم وثيق وَعَصبه شديدة، متينة وعروُقها وأوتارها صالب، كباٌر وعراقيبُه ركبتِه
االعتدال117 عىل ُهيِّئْت لكنها مطويٍّا،116 يسرتِخ ولم واتصالها مفاصله التحام بضغط

ذلك. يف عليه االرتقاء تسهيل مع بحمله، والنهوُض الُربُوك بذلك عليه ليهون
حفًظا. وأثبت للناس للطريق118 أهدى أنه إال يَلد، ال أنه أُنِبئنا قد َهِجني نوٌع البغال:

الُفَؤاق. يأخذه ال قرن ذي وكلُّ الثريان
حدة ذات املناقري ُحْجُن119 األظفار، فِصالب منها اللحم وآكالت الطري سباع وأما

األجنحة. قوية وقوة،

«التامورة». 111

والنبات. الشجر من امللتف الكثري الغياطل: 112
«االنتيار». 113

هنا. وضعها يقتيض والسياق املوضع، هذا عن رة مؤخَّ األصل يف العبارة هذه وردت 114

يستبد». «لم 115

«مطريٍّا». 116

مسرتخية، وال شديدة ليست أعصابه أن هنا باالعتدال واملراد تحريف. وهو «االقتدار»، األصل: يف 117

ذلك. بني هي بل
طريقه. إىل الناس من لراكبه هداية أكثر أي للناس: للطريق أهدى 118

حجناء. واألنثى أحجن، الواحد تها، ُمْعَوجَّ أي املناقري: حجن 119

183



واملؤانسة اإلمتاع

طريًا. أكثر القوادم فيها التي والنواهض120
الليل، آناء يف بصياحه للنائم إيقاًظا ذلك مع له أن غري طبيعته، يف َصِلف الديك
الليل، يف بصياحه َفر121 السَّ يف السيارات يؤنس الشمس، وطلوِع الصبح بإقبال والتبشريَ
املرىض سمع وإذا لصناعتهم، نَّاع والصُّ لعملهم حني الفالَّ إيقاظه مع السري، عىل ويحرِّضهم

مرضهم. من ة وخفَّ َرْوٌح ذلك من122 داَخَلهم صوتَه
إىل التزيُّن عىل وحرُصه زهوه يدعوه الطبيعة، عفيف غريُ الزينة، يحب الطاووس

زينته. بحسن األنثى لرتاه كالطاق وعقِده ذنَبه نرش
بصوت ويهتف املحلة يف يرتدد منها الحارس ويجعل بالليل، تتحارس123 الكراكيُّ
حتى عنه نائبًا مسرتيًحا كان الذي وأعقبه اسرتاح نوبتَه قىض فإذا محذًِّرا،124 يُسَمع
غري نََسًقا تطري لكنها متقطعًة تَِطر لم طارت فإذا الحراسة، من يلزمها ما كلُّها تقيض
يعقبه ثم ها، صفَّ الزمًة كلُّها تتلوه حتى لها والهادي كالرأس منها واحد يَقُدمها مشتَّتة،
كلُّها املتقدم كرامة وتقتسم آخرها، يف متأخًرا األول املتقدم يصري حتى متقدِّم آَخر بعده

الشتاء. هجم إذا مصيفه عن وينتقل سفُره يبعد ما وفيها بالسويَّة.
ه. حسِّ حدة عىل تدل حارسة يقظة له البطُّ

الحال. معروف الجراد
موضع وهو الشمس حر إىل طائرًة تحلِّق أصابتها فإذا املاء، عني125 تطلب الُعقاب
عادت قد هي فإذا العني تلك يف تغوص ثم جناح، من كان وما ريشها فيحرتق دورانها

عينيها».127 ظلمة «وتذهب شابَّة126

األصل: ويف ناهض. الواحد الطريان، عىل وقويت أجنحتها وفرت التي العقبان فراخ النواهض: 120
اللغة. كتب من راجعناه فيما نجده ولم «واملناهض»،

لصياحه». والسيارات السفر يف «يؤنس 121

«مع». 122

«تتحاربن». 123

«محدًدا». 124

«من». 125

«مثابة». 126

املوضع. هذا قبل األصل يف العبارة هذه وردت 127
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يهلك، يدعه وال إليه فيضمه «قاس»129 له يقال طائًرا له فيقيِّضهللا الطريح128 وأما
أفراخه. مع ويربيه يه يقوِّ ولكنه

ريشها. ِشبْه لة مفصَّ الِعْقبان وأجنحة
املستنري. الشعاع تحت بعيد قوي وبرصها

الطري. أبرص إنها ويقال
الفراُخ تحرََّكِت فإذا يحُضنها، ثم بيضها فيرسق نظرائه أعشاش يأتي الَحَجل

بأمهاتها. لحقْت وطارت
حبِّه مع َكِليل، وبالنهار بصري بالليل ألنه الليل يوافقه الخراب، ومحلُّه مأواه البُوم

تنقيض. ما عداوة الِغربان وبني وبينه بنفسه. والخلوَة د التوحُّ
ذروة يف إما كالراصد، ينام وفيه يقع وعليه املرتفع العايل املكان يف وكره يتَّخذ النَّرس

امَلنَعة. وموضع وثناياه شظاياه130 من وسطه يف أو الجبل
ُحرِّك إذا الَجوزة، كهيئة حجًرا هناك من فأخذ الهند إىل مىض زوجتُه حملْت وإذا
عىل عرسْت فإن الَجرس، كصوت — وسطه131 يف يتحرك — آَخر َحجٍر صوُت به ُسِمع

الُعْرس. عنها فيذهب عليه وَعلْت تحتها الحجر ذلك َجعلْت الوالدُة زوجته
والنوم الطعام من فامتنعت زوجها مات الطري جنس من أنثى مرة ورأيُت قال:
الُحزن وَزَفرات الصعداء س بتنفُّ زوجها عىل الباكية كالنائحة فيها صارت كثرية، ليايل132

شيئًا. متتابعة أياًما تَلُقط ال
بعض يف تَستعمل ألنها تموت، فال وفراَخها أنفسها تداوي أن طبيعتها من البُزاة

ويزيد».134 ينقص ما «ومنه … طبَّها وتعرف تعرفها نَبْتًَة والداء133 املرض

ونحوه. املرض من لضعفه الطريان عىل يقدر ال الذي امللقى بالطريح: يريد 128

الكتب. من راجعناه فيما الطائر هذا اسم نجد لم 129
بالشظايا لها تشبيًها ا، تامٍّ انفصاًال تنفصل ولم عرضه من تنقلع ضخام قطع الجبل: شظايا 130

فيه. العقبات وثناياه: املعروفة.
«صوته». 131

«ليال». 132

«والدانيتة». 133

الناسخ. من سقط كالًما هنا فلعل قبلها. وما العبارة هذه بني االتصال وجه لنا يتضح لم 134
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إنكاًرا عنده من ويطردها يُدِحُضها135 ثم يسرية، أياًما إال أفراخه يَعول ال النعام:
لها.

ولم ها136 يَُزقَّ لم فراًخا أُنثاه أفرخت فإذا ِسفاد، من يُفرخ وال يبيض ال الُغداف
أفواهها فتفتح لحمها، ونتن لزهومتها عليها يقع والبعوض البقَّ [أن]137 إال يُطعْمها،

يها. ويقوِّ يمسكها فهو البقِّ ذلك من فيها دخل ما وتَبلع
كالبط األرض من قريبًا يطري بعضها الطري؛ كاختالف مختلفٌة الطري طريان أنحاء
تحليًقا يحلِّق وبعضها والِغْربان، كالحمام يُبِعد ال أنه غري يرتفع وبعضها أشبهه، وما

والبُزاة. واألجاِدل قور138 والصُّ كالُعقاب
لرسعة األرض، من الطريان قريب فهو جناحه من أعظم بدنه الطري من كان وما

األرض. عىل الوقوع إىل واضطراره أجنحته إْحناء
رضبت وَدَرجْت فراخه تحركت فإذا ولده، يحب طائر هذا واألَبَْغث:140 139 البيضانيُّ
عليها اكتأب ماتت فإذا قتلها، إىل فيه املطبوعان والغضب امَلْحك فيدعوه بأجنحتها وجهه
حتى َجنْبَها تشقُّ الثالث اليوم يف األم إن ثم أيام، ثالثة املأتم شبه عليها وأقاما األبوان

موتها. بعد لها نشوًرا ذلك فيصري الفراخ تلك عىل دُمها يَقُطر
السباحة، يُحِسن ال طعامه. وهي فيأكلها املاء من الحيتاَن يَنُشل الحزين141 مالك
فإذا ضحضاحه، بعض يف النهر شاطئ عىل نفسه طرح فجاع انتشاٌل أخطأه فإن

منه. يؤكل ما [ألكل]142 أرسع لتأكله الصغار السمك إليه اجتمعت

يدفعها. يدحضها: 135

«يدقها». 136

إثباتها. يقتيض والسياق األصل، من ساقطة الكلمة هذه 137

«والسنور». 138

الحيوان. يف املؤلَّفة والكتب اللغة كتب من راجعناه فيما نجده ولم األصل، يف اللفظ هذا ورد كذا 139

واألبغث: الوجه. هذا عىل إثباتها والصواب النقط، من الحروف مهملة األصل يف الكلمة هذه وردت 140

من وهو الخرضة، إىل بياض وهي لبغثته أبغث ي وُسمِّ العنق، طويل الرماد، كلون املاء طري من طائر
الطري. رشار

والرجلني. العنق طويل البلشون، وهو املاء، طري من الحزين: مالك 141

األصل. يف ترد لم معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 142
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ِسفاد. إىل وال تزاُوج إىل يحتاج ال الريح، هبوب من يَلَقح ما الطري من
ذوات كأسنان حداد وأسنان قوائم أربع وله الحيوان، كُخَىص خصيتان له اش والخفَّ

أملس. وِجلُده إرضاًعا، اللبن من ولَده يُرِضع األربع،
املرشفة املواضع يف وْكره يهيِّئ ولكنه به، يستظلُّ وال سقف تحت يأوي ال الَعْقَعق
باضت فإذا الزوج، وخيانة الزنا وطبيعته الفسيح، الهواء وجَه الكاشف والعراء العالية
البيُض َمِرق143 ه مسَّ فإن الخفاش، يقربَه كيال وغطَّتْه ْلب الدُّ بَوَرق نتْه حصَّ بيضها األنثى

وفسد. ساعِته من
الذكور. لقاح غري من يلد النحل

ُجْحر أو ضيِّق صفاة َصدع يف دخلت جلدها واسرتخى برصها وَكلَّ َهِرمْت إذا الحية
فيها فتنغمس املاء عني فتأتي جلدها، عنها ينسلخ حتى فيه النفوذ عليها يعرس ضاغط
أن أرادت فإذا كانت. كما شابَّة عادت ذلك فعلت هي فإذا وينعصب، لحمها يقوى حتى
رضبة بْت ُرضِ وإن برصها. واحتد عيناها فاشتفت الرطب الراِزيانج أكلت عينها تيضء144

هاربة. وسعْت َوثَبْت ثنيتَها فإن الفرار، تستطع فلم اسرتخت بقصبة
هناك. من فرت الحية ُجحر يدي بني املاء ذلك نُضح ثم املاء يف الَحَسك145 أُنِْقع إن

أيًضا. فرَّت رْطب ٍص ِحمَّ أصل ُجْحرها يف ُوِضَع وإن
تقَربْه. ولم منه استحيْت ُعريانًا إنسانًا الحية رأت وإن

ُشِدخ وإن لثأرها، طلبَها أشدَّ وما شديدة، بجرأة عليه حملْت 146 كاسيًا رأته وإن
ساعتها. من ماتت رأُسها

التمست وَكِمدْت147 العني وجُع وأصابها كربْت إذا براقة، حمراء حية وهي ْمِسَمة، السِّ
شعاع دخل فإذا ساعة، قدَر برصها إليها أحدَّت الشمس تبدَّت فإذا املرشق، مقابل حائًطا

مرت. األصل: ويف وفسد. ماءً صار البيض: مرق 143

«تفنى». 144

الغنم. بأصواف تعلق مدحرجة شائكة ثمرة له نبات محرًكا: الحسك 145
«كابًسا». 146

صفائه. وذهاب اللون تغري وهي الكمدة من صفاؤها، ذهب أي عينها: كمدت 147
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يتجدد حتى أيام سبعة ذلك تفعل تزال وال واإلظالم، الَعَمى عنها كشط عينَها الشمس
ا. تامٍّ بُرصها

لتلك ُمَهيٌِّج وصوتها فتصوِّت، البحر شفريَ األفعى تأتي بحريًة، دابًَّة تُزاوج األفعى
البحرية. الدابَّة

البيت. ذلك عقارب حريِقها برائحة َطَرد َعقربًا أحرق من
رضبْت فإذا للَّدغ، مكوَّنة الرأس فة معقَّ املزمار كهيئة جوفاء فهي العقرب ُحمة فأما

امَلْلُدوغ. يف ى وَرسَ ُحمِتها يف وجرى ها سمُّ فخرج تحركْت شيئًا
آذانها. من وتلد أفواهها من تَلَقح إنما ِعرٍس بنات من اإلناث

ِجَحرته، يف ويَخبَؤه والفضة الذهب ُحيلِّ من َوجد ما يرسق أن الجنس هذا عادة من
خلط يف الطباخني عمُل عمَله كأن ببعض، بعضها خلط 148 ُحبوبًا البيت يف أيًضا َوجد فإن

التوابل.
ِطيب. كلِّ من ِريًحا أطيُب الفاريسُّ الفار

كلُّها. الُجْرذان منه فرَّت بيت يف فربطه جرذًا إنسان أخذ وإن
الجرذان. ماتت ْفَىل149 الدِّ ورُق الربيِّ الجرذ ُجحر يف ُوضع وإن

يف تتصور ثم بيضة تتحول ثم قرنان، رأسها يف لها ، القزِّ دودة هي الهندية الدودة
الحرير. ِدَمْقس وصناعتُها منتصبنَي، عريَضني جناَحني ذات أخرى، هيئة

والِبلَّة، النََّدى أصابه إذا يَنبت كيال قطَّعه الحبَّ َجمع فإذا مواظب، َعمول النمل
أَدخله. يَِبس فإذا الُجحر، فم عند ويبسُطه ويُخِرُجه

ْحو. والصَّ املطر أزمان ِعلَم أدَرك النمل طبائع جرَّب ومن

«جنوبًا». 148

طوال وقضبانه أرق، بل الحمقاء كورق الربي فورق ونهري، بري وهو ا، جدٍّ الطعم مر نبت الدفىل: 149
كورق وورقه خفي، وشوُكه األنهار، شطوط يف ينبت والنهري شوك، الورق وعند األرض، عىل منبسطة

الخرنوب. يشبه وحمله األحمر، كالورد كلُّه وزهره عريض، اللوز وورق الخالف
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من يُوَلد وال ِجَحَرته. يف ويذرَّهما والَحبَق150 الِكربيت فليدقَّ النمل يقتل أن أراد ومن
ر يتصوَّ ثم بيًضا، فيصري األرض يف فيقع صغري قليل يشء منه يخرج ولكنه تزاُوج،151

بها. الصقٌة ُمدَمجٌة وأجنحتها ُموِّتت الورد ت شمَّ وإذا تُرى، التي بالهيئة البيض من
ونَتِْنه. وَوسِخه املاء عفن من تُنَْجل152 وإنما لهما، ِنتاج ال والبعوض البقُّ
بعوض. وال بقٌّ يقربْه لم رسيره تحت موضٍع يف العنب غصن وضع ومن

فإن تيس دم ويمألْها حفرة البيت وسط يف فليَحِفر بالرباغيث يتأذَّى أال أراد ومن
هناك. تجتمع الرباغيث

الرباغيث. ماتت ِدْفَىل ورق الحفرة يف َوضع وإن
وعروِقه النبت أصول من وطعاُمه نفع، غري يف الَحْفر دائم عيننَْي، ذي غري الُخْلد

َحْفِره. خالل يف ذلك يصيب فهو األرض، يف الذاهبة
ساعات، ستَّ طبيعته حال عىل إليه منحدًرا البحر يف ماؤه نهًرا كذا بلد يف إن يقال:

يَبس. قد 153 ناضبًا جوُفه ويَُرى ينبوعه يف ماؤه يَحتبس الثانية الست ويف
يتغري ماءه ألن سمك فيه يكون وال كربيت، نهر سنني سبع كل يف يجري آخَر ونهًرا

رأس. له ليس ثور شبه منه وينبعث154 مرات، ثالث يوم كل يف
كَرسه وال بفأس قطَعه يستطيعون وال سفينة، يف ألَقْوه أخذَه أرادوا إذا الشأم وأهل
وقعا فإذا عليه، يُنَضحان ثم جميًعا فيُخَلطان الحيض ودِم امُلنِْتن باملاء يُؤتَى إنما بحجر،

بها. يُنتَفع أشياء يف وتُستعَمل صغاًرا، ُكتًَال155 وتكتَّل تحلَّل عليه

وهو جبيلٌّ، ومنه سهيلٌّ منه الخالف، كورق ورقه الطعم، حديد الرائحة، طيب نبات محركة: الحبق 150
املاء، عىل نباته ويكثر ام، النمَّ ى تُسمَّ التي الريحانة يشبه إنه حنيفة: أبو وقال الفوتنج. له يقال الذي

كثرية. أنواع وهو
«يراوح». 151

تولد. أي تنجل: 152

«ناصبًا». 153

«ينبع». 154

كيًال». «وتكيل 155
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يشء إىل تحتاج وال تَْطَفأ156ُ فال للسيَّارات بالليل تيضء ناٌر منها تنبع النار عني
تُوقد. لم موضع إىل َقبٍَس ُشعلَة منها إنساٌن َحَمل إن بالحجارة، محفوظة لكنها يمسكها،

حي. كلُّ فيه يموت ألنه ذلك له يقال امليت البحر
شارٌع أحدهما بابني: بُجْحِره ويتخذ مرات، سبَع السنة يف جلده ينسلخ طان َ الرسَّ
السمُك يَدخل لكيال املاء إىل الشارَع عليه َسدَّ جلده ُسلخ وإذا اليُبْس، إىل واآلَخر املاء، إىل
فإذا ويَعِصمه، لحَمه ينفع وما الريح فتصيبه مفتوًحا اليبس إىل الذي يدع أنه إال فيأكَله،
حياته. يقيم وما طعَمه وطلب املاء يف وَسَلك املسدود ذلك فتَح حاله إىل وعاد لحمه اشتد
ولذلك باستماعها، مستأِنٌس الناس، ألصوات إِْلٌف الجسم صغري حوت الزامور
بها االحتكاَك يريد األعظم الحوت رأى فإذا الناس، بأصوات متلذِّذًا السفن يصحب
يطلب الساحل إىل الحوت يفرَّ حتى فيها زامًرا يزال فال أذنَه ودخل الزامور َوثَب وكَرسها،

يموت. حتى رأَسه به يَرضب يزال ال ذلك أصاب فإذا صخرة، أو َخَزًفا
لسفينتهم، وصحبتُه لهم إلُفه ليدوم ويتفقدونه ويُطعمونه يحبونه السفينة وركَّاب

العادي. السمك رضر من به ويَسَلموا
وأعتقوا وأخذوه157 حيٍّا خلَّوه الزامور فيها فوقع السمك ليصطادوا شبكًة ألَقوا وإذا

أحياءً. الشبكة يف الواقع السمك أصناف لكرامته

فتعجب ليلتنَي، يف — له شانٍئ كلَّ هللا كبت — الوزير عىل الفصل هذا [قرأت]158 وإني
أغفَل وما نعم، قلُت: هللا! صنَع أغرَب وما هللا! جنَد أكثَر وما هللا! رحمة أوسَع ما وقال:
العجائب وهذه املربوط، الَفَلك وهذا املبسوط،159 امُللك هذا له الذي هللا حق عن اإلنساَن
تعاىل هللا بثَّ وإنما االختبار! بعد واالختباِر باالعتبار ة التامَّ العقول فوق تصعد160 التي
املرشَّف161 لإلنسان ليكون املتباينة، والِخَلق املختلفة األخالق هذه عىل عاَلمه يف الَخلق هذا

«يطفئها». 156

يف أثبتناها وقد موقعها، غري يف واقعة «وأخذوا» وقوله: السمك.» أصناف «وأخذوا األصل: عبارة 157

بذلك. الكالم الستقامة بها الالئق املوضع
ظاهر. هو كما وتحريف نقص وفيها هللا.» كتب الوزير عىل الفصل هذا «وأن األصل: عبارة 158

«املسبوط». 159

«تصد». 160

للرشف. 161
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ونَيٌل أعاجيبها، من يشهد بما له توحيده لصحة وبياٌن خالِقها، تَعرُّف إىل طريٌق بالعقل
إىل حاٍد162 وداٍع منها، موقٌظ له وليكون فيها، يجد التي ِعَربه من يتزود بما لرضوانه

وأفَرَدها. وخلطها وأبرزها، أبداها َمن طاعة
ذلك؟ يف لك فهل لياٍل، منذ النَّْفس يف كالٌم يجري إنه قلَت كنَت قد فقال:

من لُت حصَّ ما وأروي عندي، ما أحِكي أن برشط لكن وأوحاه، امليل163 أشدُّ قلُت:
فإن — هللا شاء إن — ذلك يف الخوض نستأنف164 فقال: وسؤايل. بسماعي العصابة هذه

قال: كما فأنا العني جذبت قد النَّْعسة165

ويَ��ْس��َرنْ��ِدي��ن��ي ع��ن��ي أدف��ُع��ه يَ��ْغ��َرنْ��ِدي��ن��ي166 ال��نُّ��ع��اس َج��ع��ل ق��د

يح الشِّ ِريُح منها ليُشتمَّ نَْجد اة167 َرسَ من ولتكن بها، ودِّعني أبياتًا أنِشْدني
والَقيُْصوم.

قديم: ألعرابيٍّ فأنشدتُه

وح��ل��ي��ُب168 رائ��ٌب م��ن��ه��ا َش��ق��اِش��ُق ت��ه��ادرت َرِوي��ن��ا أن ف��ل��م��ا ُم��ِط��ْرن��ا
وذُن��وب170 ب��ي��ن��ن��ا ذُح��وٌل وع��ادت ُظ��الم��ًة رج��اٍل م��ن رج��اٌل ورام��ْت169

«صام». 162

«املثل». 163

«نستأذن». 164

«النقس». 165

ولم املهملة. بالعني «يعرنديني» األصل: ويف ويعلوه. يغلبه النعاس أن يريد ويرسنديني: يغرنديني 166

الشعر. هذا قائل اللسان يف يرد
«رسارة». 167

بتهادر وكنى معروفة، البعري، جرة وهي شقشقة، جمع والشقاشق: تساقطت. أي تهادرت: 168

لبعض بعضنا تنمر أرضنا أخصبت ملا يقول: لبعض، بعضهم وتنمر القوم بني الخصومة عن الشقاشق
يليه. الذي البيت ذلك عىل يدل كما فريق، ملحاربة منا فريق كل وتهيَّأ

«رانت». 169

الثأر. وهو الذال، بفتح ذحل جمع الذحول: 170
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ح��ب��ي��ُب171 ال��ح��ب��ي��َب ه��اج ب��م��ا ل��ه��نَّ ف��ت��روَّح��ت ��ب��ا ل��ل��صَّ ِرك��اٌب ��ْت ونَ��صَّ
نَ��ِخ��ي��ب َك��رِِّه��نَّ م��ن م��نْ��ه��ٍل رج��ا173 ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ح��يِّ ِف��ن��اء وِط��ئ��ن172
ط��ب��ي��ُب174 ال��ُم��ْس��ِرِف��ي��ن ويَ��ْش��ِف��ي غ��ل��ي��ًال ال��ثَّ��رى ي��ن��ض��ب ت��ع��ج��ل��وا ال ��ن��ا ع��مِّ ب��ن��ي
ت��ئ��وب175 ح��ي��ن ال��ح��يِّ ِرك��اُب وُح��ثَّ��ت ال��ُق��رى واْم��ت��ي��رت ال��ن��ب��ت ت��ولَّ��ى ق��د ف��ل��و
ق��ش��ي��ُب177 ِج��دَّتَ��ي��ن ذو أه��ل��ه��ا ع��ل��ى ك��ري��م��ٌة وه��ي ال��ُخ��وِد َع��يُ��وَف وص��ار176
ف��ي��ج��ي��ب ال��رََّدى داع��ي إل��ى يُ��ن��اَدى ُخ��نْ��ُزوانَ��ٌة178 أَن��ِف��ه ف��ي ال��ذي وص��ار
ن��ج��ي��ُب؟ أََش��مُّ أم ُس��َك��يْ��ٌت180 أَك��اٍب179 ال��ف��ت��ى م��ا تُ��ب��يِّ��ن أي��اٌم أول��ئ��ك

وَجْزُره. ُه َمدُّ غار قد َقليٍب ونزيح أصلُه، ُجذَّ قد َغْرٍس َجنَى هذا وقال: فعجب
وانرصفُت.

تحريف. وهو «وفضت»، األصل: ويف تسرتوحها. الصبا لريح أعناقها رفعت أي للصبا: ركاب ت ونصَّ 171

«وطني». 172

ويف الجوف، املنزوع أي املنخوب، والنخيب: تحريف. وهو «وحا»، األصل: ويف ناحيته. البرئ: رجا 173

كثرة من مهدَّم الجوف منخوب منهل بجانب الركائب هذه وطئته وقد الحي فناء شبه «يجيب»، األصل:
الُورَّاد. أقدام تطؤه ما

جرير: قال القوم، بني التقاطع عن كناية الثرى: نضوب 174

مثرى وبينكُم بيني الذي فإن الثرى وبينكم بيني توبسوا فال

املرية. منها وُطِلبت انتُِجعت القرى: امتريت 175
العلية، أقدار الفقر وإرخاص الجدب حلول إىل يشري نحوه، وأماله إليه ه ضمَّ أي يصوره: صاره 176

اتََّضع وإن غنًى يسري من له بما قومها عىل الكريمة العقائل أكرم إليه يضم أن ثوبان له من فيستطيع
نسبه.

«مشيب». 177

الكرب. الخنزوانة: 178
«أكان». 179

الحلبة. خيل آخر يجيء الذي السكيت: 180
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عن والباحثون صعب، النفس يف الكالم إن قلُت: هاِت. قال: أخرى ليلًة حرضُت فلما
عليهم وللوهم مجال، فيهم وللنظر متناوحة،2 أطراف يف وتأثِّرها وأثرها وشهادتها غيبها
والرأي وأرويه،3 أحفظه بما آتي وأنا ولحِظه، قوَّته بقدر عنده ما قال قد وكلٌّ سلطان،

الواضح. والربهان الناصح العقل إىل ذلك بعد
حاجة غري من بذاتها تفعل لحظناها4 النفس أمَر حنا تصفَّ إذا الفالسفة: بعض قال
األلوان يتصور كما بآلة يتصوره ال فإنه شيئًا بالعقل ر تصوَّ إذا اإلنسان ألن البدن، إىل
وال يربد وال يسخن ال البدن من النَّْفس فيه الذي الجزء فإن باألنف، والروائح بالعني
تفعل ال6 النفس أن منا الظانُّ فيظن بالعقل، تصوره عند أخرى [إىل]5 جهة من يستحيل

جسمية. أعراض وال بجسم ليست األمور هذه ألن بالبدن،

عرشة الحادية ليلتان أنهما والصواب عرشة، الحادية الليلة أنها السابقة الليلة يف ذكرنا أننا يُالَحظ 1

عىل الفصل هذا قرأت «وإني العارشة: الليلة األول، الجزء يف قوله من ذلك يتبني كما عرشة، والثانية
عرشة. الثالثة الليلة هذه جعلنا ولهذا ليلتني.» يف — له شانئ كل هللا كبت — الوزير

متقابلة. أي متناوحة: 2

«وأرومه». 3

«لحقناها». 4

إثباتها. يقتيض والسياق األصل، من ساقطة الكلمة هذه 5

أثبتنا. كما النفي أداة يقتيض بعد اآلتي والتعليل «إنما»، األصل: يف 6
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إن يقول: أن ألحد وليس واليقظة، والوْحدة الزمان من اآلن أيًضا النفس تعرف وقد
وتأليف البدن، يفارق إذن النفس فِفعل اإلحساس، من بحس األشياء هذه تعرف النفس
بالعقل، التصور مثل البدن، من خلوٌّ ها تخصُّ أفعال للنفس يقال: أن عىل يكون أن الربهان

املفارقة. عند البدن بفساد يَفسد ال فإنه البدن دون ه يخصُّ فعل له ما وكلُّ
عن يتصدقون أنهم وذلك تموت، ال النفس أن عىل متفقني الناس وجدنا أيًضا: وقال
إما أخرى إىل حال من تنتقل ولكنها تموت، ال النفس أن يتصورون أنهم فلوال موتاهم،
ويزورون موتاهم عىل يتصدقون كانوا وما لهم، يستغفرون كانوا ما رش؛ إىل وإما خري إىل

قبورهم.
البدن يدبِّر كان إذ البدن، من اإللهي باألمر أشبه ألنها تموت، ال النفس أيًضا: وقال

ويرأسه.
امليت باليشء يشء أشبُه والبدن لها. والرئيُس األشياء، لجميع املدبِّر وعزَّ جلَّ وهللا

بالنفس. يحيا إنما البدن كان إذ النفس، من
جوهر. النفس أن فالفائدة جوهر، فهي لألضداد قابلة النفس أيًضا: وقال

إذن النفس فليست للِعَظم، قابلًة لكانت َهيُوىل كانت فلو بَهيُوَىل، ليست النفس وقال:
بَهيُوَىل.

نْفس، له الذي الجسم أجزاء جميع يف نافذة النفس ألن بجسم، النفس ليست وقال:
لكانت هيوىل كانت لو النفس ألن هيوىل، وال الجسم.7 أجزاء جميع يف ينفذ ال والجسم

الرضورة. طريق عىل جوهر النفس أن هذا وفائدة والِعَظم،8 للمقادير قابلة
قسم قسمان: وهو داخل، من أحدهما قسمني: تنقسم متحرك كلِّ حركُة آخر: وقال
النفس كحركة9 هو وقسٌم ناًرا، دامت ما النار كحركة البتة، تسكن ال التي كالطبيعة
وصار نفسه خرجْت إذا تسكن التي اإلنسان جسد وكحركة أحيانًا، وتسكن أحيانًا تهيج

جيفة.
ويُطَلق السهم يُدفع كما دفًعا يُدفع أحدهما قسمان: وهو خارج، من اآلَخر والقسم

والجيفة. الَعَجلة تَُجرُّ كما َجرٍّا يَُجرُّ واآلَخر القوس، عن

«النفس». 7

إلخ. … بهيويل ليست النفس قوله: من سبق ما مع مكرر الكالم هذا أن يُالَحظ 8

«حركة». 9
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[وملَّا]10 جرٍّا، مجروًرا وال َدفًعا مدفوًعا ليس جسدنا أن يَخفى ليس فنقول: وقال:
إذن فالجسد داخل، من محالة ال متحرًِّكا خارج من متحرك مجرور أو مدفوع كلُّ كان

اضطراًرا. داخل من متحرك
متحرًكا إما داخل من متحرك كل وكان داخل، من متحرًكا جسدنا كان إن وقال:

تَْسكن. نفسية وإما تسكن، ال طبيعية حركًة
[ال]12 ساكنة بل تسكن، ال بدائمة ليست اإلنسان جسد حركة أن يَخَفى فليس11
بل تسكن، ال طبيعية حركًة ليست تدم فلم حركتُه سكنْت ما كل حركُة وكانت تدوم،

سه. وتحسِّ تحرِّكه نفٍس ِقبَل من نفسيًة
يحرِّك محرِّك كلُّ وكان وتحرِّكه، اإلنسان تُحيي التي هي النفس كانت إن وقال:

موجودة. قائمة حيٌة إذن فالنفس موجوًدا، قائًما حيٍّا غريه
، تغريُّ غري من لألضداد قابل أنه الجوهر وحدُّ َعَرض، ال جوهر النفس أيًضا: وقال
والعفة والجبن، والشجاعة والُفجور، والِربَّ والجهل، العلم تقبل ألنها للنفس الزم وهذا
لحدِّ قابلًة النفس كانت فإذا ذاتها، يف تتغري أن غري من أضداٌد، أشياء وهذه وضدها.

جوهر. إذن فالنفس جوهًرا؛ الجوهر لحد قابل كلُّ وكان الجوهر،
كان و[ملا] الجوهر، هو الذي للجسد املحرِّكة املحيية هي النفس أن استبان قد وقال:

جوهر. إذن فالنفس جوهًرا للجوهر محرٍِّك ُمْحٍي كلُّ
فإذا جوهر، غريَ املحرُِّك املحيي ويكون جوهًرا املحرَّك امُلْحيا يكون أن سبيل ال وقال:
غريَ للموجود املحرِّك املحِيي يكون أن يمكن ال وكان للجسد، املحركة املحيية هي كانت

موجودة. غري تكون]13 [أن يمكن ال إذن فالنفس موجود،
بل بالجسد، قوامها يكون أن فيمتنع الجسد، وحياُة ُقوى بها النفس كانت إن وقال:

الجسد. حياة بها قامت التي بذاتها
قائًما كان فما الجسد، حياة بها قامت التي بذاتها قائمة النفس كانت إن وقال:

جوهر. إذن فالنفس جوهر؛ فهو بذاته

األصل. من ساقطة الكلمة هذه 10

الناسخ. من زيادة «وقال» قوله أن والظاهر ليس»، «وقال األصل: يف 11

األصل. يف الكلمة هذه ترد لم 12
إثباتها. يقتيض والسياق األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو العبارة هذه 13
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اإلمساك يف عذر وال موضعه، هذا النفس حديث يف كالًما سليمان أبو علينا أمىل وقد
الوزير بحرضة وجهه عىل يْجر لم هذا كلُّ كان وإن غريه، إىل مضموًما ليكون ذكره عن
ألن باللسان، لإلفاضة مخالٌف بالقلم اليشء يف الخوض لكن — عمره يف ومد هللا أبقاه —
كلُّه والغرض القلم، إفضاء من أحَرج اللسان 14 وإفضاءُ اللسان، من ِعنانًا أطوُل القلم

الطويل. يكثر فليس اإلفادة
ثالث: َمدَّات له بجسم ليس شيئًا فينا أن التامة باليقظة نعرف أن ينبغي قال:
حاجة وال األعراض، من َعَرض وال جسم من يُجزَّأ وال ْمك، والسَّ والعرض الطول أعني
وجدنا وملَّا اإلحساس. من 15 بِحسٍّ ُمدَرك غريُ مبسوط جوهر لكنه جسمية، قوة إىل به
الجسم أحوال تُباين أحواًال له ورأينا ته، وخاصَّ بِحَدته أجزائه وضدَّ الجسم غري شيئًا فينا
املباينة هذه منه رأينا ثم لألعراض، مباينته وجدنا وكذلك منها، يشء يف تُشاِرك ال حتى
قضينا أعراًضا؛ واألعراض أجساًما األجسام كانت حيث من هي إنما واألعراض لألجسام
وال التغري يَقبل ال ولذلك َعَرض، هو وال الجسم، من جزءٍ وال بجسم ليس شيئًا هنا ها أن
وال فتور يناله وال بالسواء األشياء جميع عىل يطَّلع أيًضا16 اليشء هذا ووجدنا الحيلولة،
جنس من أخرى صورًة يَقبل ال فإنه صورة له جسم كل أقوله: بيشء هذا ويتضُح مالل،
صورًة قبل إذا الجسم أن ذلك مثال األوىل، الصورَة مفارقته بعد إال البتة األوىل صورته
الشكل مفارقة بعد إال والتدوير الرتبيع من آخر شكًال يقبل فليس كالتثليث، شكًال أو
يشء األوىل الصورة رسِم من فيه بقَي وإن حاله، فهذا مثاًال أو نقًشا َقِبل إذا وكذلك األول.
واحدة تتم وال الصورتان فيه تُنَْقش بل الصحيح، النظم عىل األخرى17 الصورة يَقبل ال
ونحن الخاتم. يف نقٍش صورة قبل إذا وغريها الفضة ويف َمع18 الشَّ يف يطَّرد وهذا منهما،
الخاصة وهذه عجز، وال نقص غري من والنظام التمام عىل كلَّها الصوَر تقبل النفس نجد

وكشف. وارتأى وبحث نظر كلما بصريًة اإلنسان يزداد ولهذا19 الجسم، لخاصة ضٌد

«وقضا». 14

«يحسن». 15

هذا يف وضعها يقتيض والسياق العبارة، من بها الالئق موضعها غري يف األصل يف وردت الكلمة هذه 16

املوضع.
«األوىل». 17

«السمع». 18

«ولهاما». 19
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غريه، يف إال يوجد ال العَرض ألن بعَرض، ليست النفس أن كثب20 عن أيًضا ويتضح
الحامل هو الصفات بهذه املوصوف الجوهر وهذا ِقواًما، هو وليس حامل ال محمول فهو

العَرض. من وال الجسم من شبه له وليس تَْحِمل، أن لها ملا
للحق طلبُه وصحَّ الهوى، من عاريًا الناظر وكان النظر، صدق إذا يقول: وكان
املتحرِّك البدن وبني للبدن، املحرِّكة النفس بني الفرق عليه يخفى ال فإنه الغالب؛ بالعشق

بالنفس.
فظنوا اطِّالع؛ وال لحظ لهم يكن ولم نظرهم، قرص لقوم الشبهة عرضت وملَّا قال:

جميًعا. بََطَال فقد انحلَّ إذا والبدن النفس بني الذي الرباط أن
وصورٍة واحد شكل عىل االرتباط حال يف يكونا لم ألنهما َعْسف، فيه ظن وهذا

تباينهما.22 يف وتصاحبا تصاحبهما يف تباينا21 أنهما أعني واحدة،
ظاهر. هذا بالنفس؟ وتمامه ونظاُمه ِقواُمه كان البدن أن ترى أال

النطفة، مسقط عند األول يف واصَلتْه ألنها البدن، مع شأنها يف النفس حْكم هذا وليس
بها اإلنساُن وُوِجد ترى، ما إىل البدُن بلغ حتى يه وتَُسوِّ وتُْحييه وتغذِّيه تربِّيه زالت فما
إنسان، بهما اإلنسان بل بإنسان، ليس وحده والبدن بإنسان، ليست وحدها النفس ألن

البدن. من نصيبه من أكثر النفس من نصيبُه اإلنساُن فإذن
الثاني يف وتوجد جوهرها، يف النفس رشف ناحية من األول يف توجد الكثرة وهذه
ه ويضمُّ الصحيحة، املعارف من يستفيده بما اإلنسان هو الذي النفس صاحب جهة من
باليقني الحق الواحد هللا معرفة الصحيحة املعارف فأمر الصالحة. الواجبة األفعال إىل

عنه. والرضواُن له العبادُة الصالحِة الواجبة األفعال وأمُر الخالص،
يف والخلود بالنعيم الفوز الواجبة األفعال وغايُة باملعروف، االتصاُل املعرفة وغاية
بصرية إىل رجع من كلُّ عليه الَجواز إىل دعا الذي املستقيم الرصاط هو وهذا هللا، جوار

سرية. ُحْسن إىل وآَوى
كان وإن النََّعم، قطيع يف فهو ساٍه؛ عليه يجب وعما َعٍم23 كلِّه هذا عن هو َمن ا فأمَّ

النَِّعم. أصناف يف متقلبًا

كسب». عن أيًضا «ونصح 20

«تثابتا». 21

«تثابتهما». 22

«عميم». 23
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بشهواتهم، مغمورة عقولهم فصنٌف عقولهم: يف أصناف الناس كثريًا: يقول وكان
ويستعينون ونيلها، طلبها يف يكدُّون24 فلذلك لة، املعجَّ حظوَظهم إال بها يبرصون ال فهم

الظََّفر. عىل وطاقة ُوْسع بكل
عىل يحرضون فهم الجهل، بسبات26 مخلوطة لكنها منتبهة،25 عقولُهم وصنف
موجود نعٌت وهذا األوىل، ِجِبلَِّتهم يف يَكُملوا لم أنهم وذلك كثريًا، ويخطئون واكتسابه الخري
حيلة بكل الدنيا طالبي يف موجوٌد األول النَّْعت أن كما الَفَجرة، والعلماء الَجَهلة العبَّاد يف

وَمحالة.
الحظوظ نيل يف تدأَب فهي اآلجلة، عن َعِميَة لكنها ملتِهبة، ذكيٌة عقولهم وصنٌف
الذين العلماء يف موجود نعت وهذا الربانية، ْمعة والسُّ اللطيفة والوصايا واملعرفة بالعلم
الذين الدنيا أبناء حال عن وا وقرصَّ اليقني، الحقُّ عندهم َحقَّ وال بالعلم، صدورهم تثلج لم
بالكيد فهم داد27 الشِّ السواعَد نَيْلها إىل ويطيلون الحداد، السيوف طلبها يف يَشَهرون

الراحة.28 طلب ويف اللذة طلب يف يسَعون والحيلة
واالصطفاء ، الخفيِّ باللطف تعاىل هللا عند من عليها فاء بما مضيئة عقولهم وصنف
وهم حضوًرا فرتاهم باآلخرة، ويستيقظون بالدنيا يحلمون فهم الزكي، واالجتباء ، السنيِّ

متباينون. وهم وأشياًعا َغيَب،
باللفظ. جمعهم قد الوصف كان وإن مختلفة، مراتبهم هؤالء من صنف وكل

«هؤالء يقولون: وكما خاصة»، منهم واحد ولكل ساسٌة، «امللوك تقول: كما وهذا
تقول: وكما أسلوب»، منهم واحد ولكل بلغاء، «وهؤالء بحر»، منهم واحد ولكل شعراء،

مذهب.» منهم واحد ولكل «علماء،
صدره لسعة أطرب، الطريق هذا يف أخذ إذا — هللا حفظه — سليمان أبو هذا وعىل

بالفطرة. طبيعته وصحة املعرفة، من صوبه و[فيض] بالحكمة،

«يكسبون». 24

«متبه». 25

«بسيئات». 26

«السداء». 27

«الربحة». 28
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باالستيفاء، له29 نعرض ولم بالذكر نرسمه لم صنًفا تركنا املجلس هذا بعد إنا وقال:
أشياء «لهم قلت: وإن صادًقا، كنت لهم» عقول «ال قلت: إن الذين الرَّعاع الهمج وهم
والجبلة العنرصية النسبة جهة من العدد، يف أنهم إال صادًقا، كنت بالعقول» شبيهة
قال ولذلك ألهلها، ومصالح لها عمارة الدار هذه يف كونهم ويف اإلنسية، والفطرة الطينية
ويُؤنسون الحريق، ويطفئون الغريق، يُخرجون فإنهم الغوغاء تسبوا «ال الحكماء: بعض

السوق.» ويَشهدون الطريق،
جرى قد فقال: — وأمره شأنه وأصلح عمره، وأطال ثغره، هللا أضحك — فضحك
تمطَّى30 قد الليل وأظن وقت، إىل بالغ وفيه النفس، يف كان مما أكثر النفس حديث يف

وانرصفُت. بكلكله. وناء بصلبه

«عليه». 29

الليل: يخاطب القيس امرئ قول إىل يشري 30

ب��ك��ل��ك��ل ون��اء أع��ج��اًزا وأردف ب��ص��ل��ب��ه ت��م��طَّ��ى ��ا ل��مَّ ل��ه ف��ق��ل��ت

الليل. طول عن بذلك كنى
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سكينة. من أفضل قالدًة امرؤ تقلَّد ما َمر: السَّ عرض يف ذلك بعد وَمرَّ
فإني السكينة؟ ما بابه؛ إيلَّ قرعَت واآلن قديًما، به ا مهتمٍّ كنُت شيئًا ذكَّرتني فقال:

الجواب: من فكان فيه. القول يبسطون وال االسم هذا يرددون أصحابنا أرى
ونفسية، طبيعية، كثرية: السكائن فقال: هي؟ ما السكينة عن سليمان أبا سألت

ومتباعدة. متفاوتة ومقادير مختلفة بأنصباء هذه من ومجموعة وإلهية، وعقلية،
شارٌة لصاحبه به تحدث ات، األُْسُطُقسَّ بتصالح املزاج اعتدال الطبيعية والسكينة

املقبول. الرُّواء زينة وهو باٍد، أثر فيها للعقل ويكون الوقار، ى تُسمَّ
الغاية وقصد للروية، البديهة ومواطأة للبديهة، الرَِّويَّة مماثَلة النفسية والسكينة
معه، وجوم1 ال وإطراٌق دائم وُرنُوٌّ ظاهر َسْمٌت لصاحبها بها يحدث املتناسبة، بالهيئة

فيها. طيش ال وشهامة2 معها، غفلة ال وَغيبة
أن هذا ومعنى اإلفاضة. إىل تامة بنسبة االستفاضة قبول ُحسن العقلية والسكينة
وزن عىل يشتمل هدى لصاحبها يحدث الحال وبهذه منه، املقبول بقوة مستغَرق القابل

الحركات. أنواع يف األطراف سكون مع الحق طلب يف الفكر
يف وكاإلشارة االنتباه يف كالُحْلم ألنها التحديد، عىل عنها عبارة ال اإللهية والسكينة
السيالن عالم يف محمودان نعتان هذين ألن الحقيقة، يف انتباًها وال حلًما وليست الحلم،
ُروحانية بها، مباالة ال ونواقص لها ثبات ال بزوائد والتجوز التخيل عىل جاريان والتبدُّل،

«وجوه». 1

«وشهادة». 2
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الكيفية3 هذه لحظ ومن ْفو.» الصَّ صفُو و«هذا هذا»، صفُو «هذا يقال: كما ُروحانية يف
يف مكنونة وحقائق والم، بألٍف محدودة رسوم عن استغنى الحقيقة، بهذه صدُره وبُوِرش
أَِنسوا وعبارات عليها، ُفطروا قد بلُغات األُنْس4 ألهل هي أشياء جهلنا وإذا الكالم. عرض

إليها؟ واإلشارة اإلفصاح إىل بيل السَّ نجد كيف بها؛
الذي املوضع يف 5 صعبًا امَلنال كان وإذا نازح. نيله يف والطمع واضح، باب فهذا
كون وال الربوبية، وبحبوحة األلوهية حيِّز يف عما البحث يف حالنا يكون فكيف إليه، عمدنا
والوجدان فاملوجوِد بالوجود نتعلَّل أن أيدينا يف ما وأقوى للكون؟ ِنسبتُه ما وال هناك

أعيانها. إىل باإلضافة الدقيقة وفوق إلينا باإلضافة غليظة كلُّها وهذه والجود،
البحث. من بالِبغية أظفُر والتسليُم النطق، من للمراد أوَجُد الصمُت هذا فعىل

ِجِبلَّة عىل يَظهر كيف وخفائه وغموضه وإشكاله بدقيقه كهذا7 فيشء 6: البخاريُّ قال
عنرصية؟ وكيفية مادِّية يَّة وَكمِّ طينية وبنية برشية

نور من صاحبُها استُودع ما قدر عىل السكينة هذه من يشع إنما هذا، يا فقال:
األفعال، واعتدال االختيار، وحسن املزاج، وصحة الطبيعة، وهبة النفس، وقبس العقل،
وغلبتِه للعالنية، ومساواته الرس وطهارة القول، وصواب الفكرة، وصحة العادة، وصالح

عليه. ووارد منه صادر كلِّ وانتظام بالتوحد،
وتعفو يَّة، املادِّ الَكمية وتَبيد الطينية، الجبلة وتتبدد البرشية، الِجِبلَّة حي تمَّ هنا وها
السكينة لتلك كلُّها والسياسة والترصيف والوالية السلطان ويكون العنرصية، الكيفية8
نحوها، تحديقنا ودام إليها، شوقنا وطال بها، وجُدنا واشتدَّ لها، وصفنا ْمنا قدَّ التي

بِذكرها. نَْجوانا وتناهت إليها، ُرنُوُّنا واتصل
أنت ما َخلع أعني عنه، سألَت الذي واللِّباس بذكره، سمعَت الذي الَخلع هو وهذا
[ال] لَم بكم! بلواي أشدَّ ما منكم، املستغاُث [هللا] َمَلك. به أنت ما ولِبس إنسان، منه

ة». «الكفَّ 3

«أندلس». األصل: ويف هللا. بمعرفة األنس يريد 4
«صدقا». 5

كما له واملجادلة السؤال كثري وصديقه، املنطقي سليمان أبي تلميذ البخاري، العباس أبو هو البخاري 6
املقابسات. يف عنه حيان أبو حكاه مما يتبني

هذا». «فشا 7

«الكمية». 8
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ربكم سلوا عليه؟ لكم اطِّالع ال ا عمَّ تسألون ولَم فيه؟ لكم سكون ال ما إىل إال تتحركون
ُهِديتم ُمِنحتموها إذا فإنكم متتابعة، وقوة طاهرة، وصدوًرا واعية، وآذانًا بصرية، أعينًا

باهلل. إال قوة وال حول وال دونها، ُقِطعتم ُحِرمتموها وإذا لها،
بأنصباء الجملة هذه من املجموعة السكينة حديث سيدنا يا تركنا وقد البخاري: قال

مختلفة.
وحاولنا بها لُذْنا التي الحومة9 هذه يف فيه ما بكلِّ العاَلُم يُنشأ أن عجب ال فقال:
له إال11 دوام، أو ثبات أو قوام، أو رسم املقام، هذا يف أعَجَب10 يشء وأي إليها. الوصوَل

الكريم. تعاىل هللا عناية من نصيب
بالزيادة اإلنسان نوع تَقاَسَمها فيه القول سلف ما كلِّ من املجموعُة والسكينة نعم،
تَقِسم بأن يتبنيَّ وهذا والقوة، عف والضَّ والكثرة، والقلة والبيان، والغموض والنقصان،

ظاهًرا. التفاوَت فتجُد أصحابها، عىل والخفة والعجلة والحدَّة الطيَش
التباين تجد فإنك أهلها، عىل والوقار والسكون والقرار الهدوءَ قسمت إذا وكذلك

ظاهًرا. واالختالف مكشوًفا
وليس البََرش، فوق هم ألشخاص فهي املراتب أعىل يف هي التي السكينة أما قال: ثم
ومحلَّة عالية، ِذْروة يف فهم وإال البرشية، والِعرشة الحسية الخلقة إال الخلق من نسبة لهم

إلهية.
ألنها منها، حظوظهم اختالف عىل لألنبياء فهي هذه تيل التي السكينة وأما قال:
وللشبيه للصدق الحامل بالَعرض متفاوتًا انقساًما واليقظة املنام بني تنقسم مرتبات
عن12 بيانهم يختلف ثم للصحيح، والتايل وللصحيح الحق، من وللُقْرب وللحق بالصدق،

واالستعارة. والتشبيه واإلفصاح، والكناية واإليضاح، بالتعريض ذلك
األنبياء، تَخلُف طائفة عىل تظهر التي فهي هذه تتلو التي السكينة فأما قال:
نوا ولُقِّ عنهم، وفهموا بنورهم، واستضاءوا صِحبوهم، الذين يرثها ُقواهم بقايا أن وذلك
القياد يف منهاجهم وسلكوا واألخالق، الشمائل يف وحاكوهم ُزْمرتهم، يف ودخلوا منهم،

«الحرمة». 9

الناسخ. من زيادة «له» قوله أن ويلوح له»، «أعجب األصل: عبارة 10

الناسخ. من زيادة «ما» وقوله له»، ما «إال األصل: عبارة 11

عىل». بهم «ما 12
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ون يفرسِّ الذين وهم لألقربني، ُسَجراء13 كانوا كما األبعدين، بني سفراء وَصلُحوا والسياق،
املراد ويُربزون املكنَّى، ويرشحون ، املطويَّ ويَبُسطون املشِكل، ويوِضحون الغامض،
اإليناس. ويحدثون الَوحشة وينفون االلتباس، ويرفعون األساس، ويوطِّدون واملعنى،

واملقادير الُعلوية، بالسهام هؤالء أتباع عىل مفضوضة فهي الباقية السكينة وأما
ميل. وال انحراف وال َحيْف، وال َجْور غري من العقلية، واملناسيب الَعدلية،

الفضاء فقال: مفعولة؟ أو فاعلة معنى يف — السكينة أعني — أهي البخاري: فقال
اإلنسان كان وإن تُرام أن من أعىل والذِّروة الَعرض، غاية يف كان وإن تظن، مما أعرض14

والقبض. بالبسط يطلبها
إذا مفعولة معنى يف آَخر وبوجه بتأثريها، شعرت إذا فاعلة معنى يف بوجه هي

بتأثرها. شعرت
تأثريها قبل معانيها يف لحظتها إذا يشء يف القبيلني هذين من ليست آخر، وبوجه
العادة بشائع الرتتيب، ووزن اللفظ شكل من واملفعول الفاعل حد تعترب وأنت وتأثرها،
هللا رصاط فإنها والتمام والصحة والواجب بالحق كلِّه هذا وراء والسكينة الُعرف، وقائم
امللحوظ عن عبارتك كانت بها املخصوَص شهدَت فإذا عليه، باالستقامة للمخصوصني
من املعنى ذلك شهدَت وإذا مرضيَّة، وأحوال رضيَّة أخالق عن لعبارتك مشاِكَلًة منها
الجارية العادة عىل اتِّساق وال تَعاُدل وال لها نظام ال متلجلجًة عبارتك كانت الحق معاني
وينظر، يبحث أن الحومة بهذه والالئذ الحكمة لطالب ينبغي ما فأحقُّ الطارئة، والحال
وشِهد اآلفاق، هذه بلغ إذا حتى ويستبرص، ويسأل ويَْسُرب،15 ويستقيص ر، وينقِّ ويكشف
وعرف معه، ريب ال الذي اليقني وصادف فيه، َشْوب ال الذي الصواب وَوجد األعالم، هذه
ووقف وانتهى، أمسك الِعيان؛ فوق هو الذي املعنى وذاق البيان، عن تغني التي االستبانة
بكل محيط النور ذلك ألن َمَلكه، شعاٍع لسلطاِن ولكن َغِشيَه، ظالم لَعَرض ال واستغنى،

تحته. يشء كلِّ عىل ومستَْوٍل دونه، يشء
ما الخاطر؛ عنه ورشد املكتوم، منه وبدا الكالم، به جدَّ إذا الفن هذا يف يقول وكان

بلفظ. يُْرَوى وال بحفظ، يُوَعى ال

األصفياء. األصدقاء والسجراء: «سحًرا». 13

أغض». «الفضا 14

«ويصرب». 15
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وعقًدا، شذًرا منه لينظموا لفًظا الحروف بهذه منثوَره ينتظرون أصحابنا كان وإنما
[عىل] وتصادقوا تحبريه، عىل وتعاونوا كلِّه، ذلك تقويم يف اشرتكوا تالقوا إذا وكانوا
يفوتهم لئال منه، واملمكن بالعفو وأخذوا عليه، والشَغب املناَزعة وتجنَّبوا منه، مفهومهم

املنتهى. يف يتحريون وال املعنى،
اشرتكت فقال: وكمالها، ونقصها16 وأحوالها، األمم عن املجلس هذا األندليسيف وسأله
التفاوت أول عىل أتى اشرتاًكا واألمور، املعاني جميع ويف والرشور، الخريات جميع يف األمم
كاألصول فيها واشرتاكهم ألختها، ليست بقوالب أمة كلُّ استبدَّت ثم وآخره، ووسِطه

واملذموم. املحمود فيه اشرتكوا وفيما كالفروع، واستبدادهم
لم تفاوت بال سبق لو االشرتاك ألن القسمة، هذه غريُ اإللهية الحكمة يف يَُجْز ولم
يفرتقون أجله ِمن ما فصار تقاسًما، يكن لم االتفاق من َعِري لو والتقاسَم اشرتاًكا، يكن

ينتثرون. به ينتظمون أجله من وما يجتمعون، به
ودفع املنافع وجرِّ والصناعات، والعقائد واللغات، األخالق يف اشرتكوا هذا فعىل

ونوع. بنوع فيها اختالفهم مع ، امَلضارِّ
مجراهما؟ يجري وما والعقيدُة الصناعُة وكذلك الروم، لغة غريُ الهند لغة أن ترى أال
االختيار وبني والتنبيه، الفطرة بني أشياء تقاَسموا والقواعد األصول هذه مع أنهم إال
والِفْكر واالستقصاء واالستكشاف والبحث والتنقري والغوص االستنباط فصار والتقدمة،
والحصافة18 [للهند]،١٧ والشعبذة والتحيُّل والحيلة والظن والَحْدس والوهم [ليونان]،17
واألدب والروية للعرب، باللسان ْحر والسِّ والترصيف واالتساع واإليجاز واالستعارة واللفظ

للفرس. والربوبية والعبودية والرسوم والرتتيب واألمن والسياسة
للرتك وليس باملساواة، وإما بالزيادة إما تشاركها والعرب الشجاعة، فلها ك الرتُّ فأما

الشخص. من الظل من بقسط إال دراية وال حظٌّ هذا بعد

«ونفعها». 16

بعد يأتي ما ذلك عىل يدل كما األصل من ساقطتان مربعني بني اللتني الكلمتني هاتني أن لنا يلوح 17

املفاضلة يف سبق كالم أيًضا عليه يدل كما إلخ»، … املعاني إثارة يف يونان تقدم أنكر «ومن قوله: من
الجزء. هذا أوائل يف األمم من وغريهم العرب بني

«والحصملة». 18
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وإن السياسة [يف]19 بعُد ك الرتُّ عىل املعروفة املزيَّة لها البارع منطقها مع والعرب
كما الضعيفة، البهائَم وشاكلت الُفسولة عليها فغلبت والسودان الزَّنج وأما قارصًة. كانت

القوية. باَع السِّ الرتُك شاكلت
أفاد، وقد وقرأتُه رأيته قد قال: األمم. أخالق يف كتابًا عمل قد زيد أبا إن له: قيل
عنها ويرصفون َلبابَها، األمور من ْون يتوخَّ الذين الحكماء طريقة عىل20 تكلم من وكلُّ

وفالن. كفالن يخبط من عىل والتقدم السابقة فله قشورها؛
كابر، فقد باللسان وتَميُّزها مجال كلَّ وَجَوالنها الخطابة يف العرب بالغة َجَحد ومن
عن وبحِثها بأرسها، الصناعات وإقامة أماكنها من املعاني إثارة يف يونان تقدم أنكر ومن

بََهت. فقد واألسفل؛ واألوسط األعىل العالم
لها ما بحقِّ ة والعامَّ ة الخاصَّ وترتيب وتدبرياتها، سياستها يف الفرس مزية دفع ومن

عاند. فقد وعليها؛
كامٌن رسٌّ وفيه إال قميئًا زريٍّا كان وإن شخص من فليس للهند، ما دفع َمن وهكذا
يحويه ما إىل نظرَت إذا فكيف قلنا ما عىل شخص يف هذا كان وإذا أحد، فيه كه يَْرشَ ال
النوع، عْرض من أوسع الجنس عْرض ألن وهذا الجنس، إىل ارتقيَت إذا وهكذا النوع؟
أنه كما تحت، الشخص دون وليس الشخص، عْرض من أوسع النوع عْرض أن كما
ا غاصٍّ العالم فضاء فِليكون هذا عىل الثالثة هذه انقسام وأما فوق.21 الجنس فوق ليس

امَلورد. إىل امَلصدر من بالًغا ا َسحٍّ وليكون واألفق، والوسط بالطََّرف
العكس. وكذلك شخص، يوجد لم النوع ولوال نوٌع، يوجد لم الجنس لوال هذا وعىل
يخلو كيف قال: وأشخاص؟ وأنواع أجناس الُعلوي أللعالم الطبيب: سعيد أبو قال
العالم ذلك حكايُة السفيل العالم يف لحقنا الذي هذا وإنما التقسيم، هذا من الُعلويُّ العاَلم
اإللهية البسائط يف فهل مستزيًدا: له فقال بالُقذَّة؟ والُقذَّة بالنعل النعل َحذَْو العلوي
العاَلم معارض يف قراَره هنالك من يشء يَتخذ أن إال ال، فقال: وأشخاص؟ وأنواع أجناس

لطف. إذا والنسيم َخَطف، إذا كالربق وذلك العلوي، العالم بقوة السفيل

املعنى. عليها يدل منا زيادة «يف» كلمة 19

طريقة». «غري األصل: يف 20

«تحت». 21
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كماٌل املركَّبات ينال كما عنها املركبة باألجزاء باإلخبار نقٌص البسائط ينال فهل قال:
عنها؟ البسيطة باألجزاء

من عال ما أن ترى أال يتأثر، َسُفل وما التأثري، يقبل وال يؤثِّر عال ما ألن ال، فقال:
عنه؟ عال بما يتصل منها سفل وما دونه، بيشء يتصل ال الكواكب

الروحانيات فقال: منها؟ يُلحظ أن ينبغي فماذا الرُّوحانيات، قلنا إذا أيًضا: له وقال
مكتِنٌف منها وقسم والجماد، الحيوان من املركَّبات يف متبدِّد منها فقسم أقسام؛ عىل
وقسٌم املتبدِّد. األول القسم من وألطف أبسط هو االكتناف هذا وبحَسب والجماد، للحيوان
ثم املمتد، هذا فوق آَخر وقسم املحيط، ة مادَّ منه الذي وهو املكتِنف، القسم فوق منها
َمَرام ال وحيث القدس، جناب يف أنه وذلك فهم، يدركه وال وهم، يملكه ال ما هذا فوق

واإلنس. الجن ُقَوى من ليشء
القبيح من التمكني أن ذكر الرماني عيىس بن عيلَّ إن فقلت: سليمان أبا وسألت
من كونه مع قبيًحا القبيح من التمكني كان فلو حَسٌن، الحَسن من التمكني ألن قبيح،

إليه؟ أومأ الذي هذا صحة كيف تناقض، وهذا قبيًحا، حسنًا كان حسنًا الحَسن
داللتُها املحددة واألسماء محدد، ليشء مجرَّد اسٌم وحده التمكني ألن أخطأَت،22 فقال:

األعيان. يف يكون ما أو األعيان من يكون ما أو األعيان صفات عىل ال األعيان عىل
علة ألنه قبيح، فهو القبيح من كان فإن به، ويُناط إليه يُضاف بما معتَرب والتمكني

الحَسن. سبب ألنه حَسن، فهو الحَسن من كان وإن القبيح،
نافع، فهو ينبغي فيما رصفتَه إن فيقال: ؟ ضارٌّ أو نافع الدرهم هذا تقول: كما وهذا
الكلمات. يف اللفظ وكذلك اآلالت، يف السيف وكذلك ضار، فهو ينبغي ال فيما أنفقتَه وإن
ترى ال جرم فال قاًرسا، متملًكا قاهًرا غريزيٍّا رسيانًا األشياء يف رست إلهية قوة واإلضافة
إال يََقظيٍّا أو ُحْلميٍّا أو عمليٍّا أو عرفيٍّا أو علميٍّا أو ظنيٍّا أو وهميٍّا أو عقليٍّا أو حسيٍّا

عليها. حاكمة واإلضافة فيها، سارية والتصاريف
فاإلضافة ، الحقِّ هللا من مصدرها ألن الحق، هللا إىل مصريها بأرسها األشياء ألن وهذا
وال اجتمعنا ما بعض إىل بعضنا إضافة ولوال موجودة. واملشابَهة قائمة، والنسبة الزمة،

تعاونًا. وال تفاهمنا ما علينا الغالبة بيننا اإلضافة ولوال افرتقنا،

«أخطأ». 22
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باإلضافة، أيًضا هذا قال: نتعاَدى؟23 بعده يشء فبأي نتواَىل بالتضايُف كنا إذا قال:
يختلف. وبالظل يأتلف، بالظل والشخص ، ظلٌّ اإلضافة ألن

نتصادق، فبالوجود فينا، سائران لنا، شامالن والوجود العَدم أن بيانًا ويزيدك وقال:
نتفارق. وبالعَدم

أشبههما. وما والرضب الغناء عىل الطََّرب عن مرة وسأل24
اإلنسان َطَرُب لم الدمشقي: عثمان أبو ترجمه فيما لسقراط قيل الجواب: من فكان
وبهذا خارج، ومن داخل من الزمان بتدبري مشغولٌة نفسه ألن فقال: والرضب؟ الغناء عىل

َلها. ما خاصِّ عن محجوبة هي الشغل
من َلها ما خاصِّ إىل فحنَّْت الحجاب، ذلك بعض عنها انكشف الغناء سمَعِت فإذا

بالحق. وطنُها ذلك ألن العاَلم، ذلك بعد من الرُّوحانية والسعادات الرشيفة امِلثاالت
لإلنسان، تابعة النفس وليست لنفسه تابع واإلنسان فيه، غريبة فإنها العاَلم هذا فأما
أعني — النفس طربت فإذا باإلنسان، نفًسا النفس وليست إنسان بالنفس اإلنسان ألن

واهتزَّت. فارتاحت ت وخفَّ تحرَّكت — لها الذي الرُّوح وَلَحظت حنَّت
َلِصق الذي إهابه من ينسلَّ أن يريد كأنه مزَّقه وربما عنه ثوبَه اإلنسان يطرح ولهذا
إليه. وبرز له تجىلَّ قد الذي حبيبه إىل ويهرِول فيه، ُحِبس الذي حصاره من يُْفِلت أو به،
بالنفس عناية لهم الذين للفالسفة هو إنما التنضيد هذا عىل املعنى هذا أن إال

وأحوالهما. واإلنسان
وانرصفُت. وغريها. الطريَ يعرتي بما شبيٌه فطَربُهم غريهم وأما

«تنقاد». 23

الوزير. أي «سأل»: 24
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بأس ال يقوله سمعتُه فصًال الرَّقيِّ يعيش ابن عن فحكيُت املمكن، يف كالٌم مرة وجرى
عنه نبحث أن لنا وينبغي متصل دائم الحرف هذا يف التشاور فإن املوضع، هذا يف برسمه

وَعْفو. كدٍّ وبكل وَحبْو،1 َزْحف بكلِّ
أن ترى أال فيها، يتحيَّز طبيعة وال به، يستقلُّ له بدَن ال بالرؤيا شبيٌه املمكن قال:
والظلُّ اليقظة ظالل من ظلٌّ الرؤيا أن وكما والتساوي؟ واألقلِّ األكثر عىل تنقسم الرؤيا
يزيد فَطْوًرا الواجب، ظالل من ظلٌّ املمكن كذلك الشخص، إىل ِقيس إذا ويزيد يَنُقص

بالوسط. يتساوى وطوًرا للممتنع، تََشاُكًها ينقص وطوًرا للواجب، تشابًها
تغريُّ ال أنه بدليل الَوحدة من نصيب وله واحد، حدٌّ ألنه له، َعَرض ال والواجب قال:
بالعقل، وال بالوهم وال بالطبيعة وال بالحدثان وال باملكان وال بالزمان ال حيلولة وال له
يَْحُدسها ال الواجب وصورة منه، يَْفَرق والوهم إليه، تُسِلم والطبيعة له، ينقاد العقل بل
عىل يطَّرد الُحكم وهذا ناسخ. وال دامغ عليها يتسلط وال تجويز، فيها يتحكَّم وال الظن،
كلُّه والعَرض َعَرض، له فيكون له بدن ال أنه أعني الضد، عىل مقابلته يف ألنه املمتِنع،

واملساواة. والقلة الكثرة من سلف الذي بالنعت للممكن
واستوىل الشان، وعارض األمر وبادئ الحال ظاهر يف به التكاليف تعلَّقت ولهذا
عىل اشتمل الذي الفصل هذا لكن الشان، وراتب2 األمر وخفيِّ الحال بباطن عليه الوجوُد

للعقل. ينكشف كما للحس ينكشف ليس والباطن الظاهر

وزحف». «حبو 1

«ورأيت». 2
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لِزَمنا — العقل آثار من الكثرة هذه يف نخلو ال كنا وإن — أكثر بالحس كنا وملَّا
ائْتََمْرنا أو نََهيْنا أو أََمْرنا إذا إليه والرجوع عليه، والعمل وعالئِقه، املمِكن بعوائد االعرتاُف

انتهينا].3 [أو
العقل، وهو أقل، به نحن آخر شبًحا لنا أن أكثر به كنا الذي هذا بإزاء لنا ظهر وملَّا
َعرض يف هو الذي منقطعه إىل األمر مبدأ من استولت الوجوب صورة بأن لنا يشهد

املمتِنع. آخر إىل الواجب
والئمني وواضعني، ورافعني ومستعملني، عاملني به لنكون األول االعرتاُف لزَمنا وكما
عزله، إىل سبيل ال الذي الواجب بسلطان االعرتاُف لزَمنا كذلك وُمنِدمني؛ ونادمني وَملومني،

مانع. أو دافع بغري اطِّراده من فكاك وال به، اإلقرار عن محيَص وال
مع فيها تُواِتيه أداتُه كانت ما التي عبارته يف تقطُّع عىل يعيش ابن كالُم واتصل
أعني والنوم، اليقظة بني واسطٌة وهي اليقظة، ظلُّ الرؤيا فقال: عليها؛ خواطره ق تدفُّ

بالسكون. خفائه وبني بالحركة 4 الحسِّ ظهور بني
يتصل الذي البقاء بني واسطٌة واملوُت واملوت، الحياة بني واسطة والنوم قال:

بالخلود. يتصل الذي البقاء وبني بالشهود5
شوك الثقُة و[دون] والتصور. املراد وتقريب اللفظ تسهيل عىل نعٌت وهذا قال:
وامَلنشأ اإللف من املعِرتضة واملوانع القائمة للحواجز والصاب، الَعْلَقم وازدراُد الَقتاد،

استقصاؤه. ويشقُّ تعديده يطول مما ذلك وغري
ذيَله يسحب وَوخاَمِته فدامته،7 مع يعيش ابَن أن ِخلُت وما ظريف، كالٌم هذا فقال:6

الِعنان. بهذا جواَده ويُجري املكان، هذا يف
إذا املعاني من وأطراًفا عالية، وَمقاصَد بعيدة، َمرامَي الحال هذه مع له إن له: قلُت

الصايف. الَوهم إىل طريًقا يكون بما وإما الشايف بالبيان إما عليها، َدلَّ اعتلقها

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة الكلمة هذه 3

«والحركة». 4

«بالبنود». 5

الوزير. أي «فقال»: 6

بالقاف. «قدامته» 7
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منه. استُفيد8 اليهوديِّ الخري أبي وبني بينه جرى يشءٌ اليوَم له مر لقد وقلُت:
نقع كنا وإن باالعتقاد إليها نميل التي الطائفة هذه ُدَرَر علينا انثُْر ذاك؟ وما قال:
ُقربَنا نجد بها قوًة َلنا ويبدِّ بُِدئْنا9 منه الذي ضعَفنا يرحم أن هللا ونسأل باالجتهاد، دونها

آخرنا! يف
يَالن والسَّ الحيلولة عليها تغلب التي األشياء يف له َغناء10 ال العقل أن ذكر قلُت:
ولذلك والتطول، بالحيلولة لها ر تطوُّ ال التي األمور يف ينُفذُ ال الحس أن كما ل، والتطوُّ
وُخْفيتِها بُُدوِّها يف واألسباُب الِعلُل وخفيت الفاشيات،11 الكائنات يف الِحكمُة ُعرفت

النافذة. واملشيئة املستعِلية للقدرة مسلَّمان والخفاءَ الفرق هذا لكن وتآلُِفها، وتبدُّدها
أن وذلك البحث، هذا انتَهى وإليه النعت، هذا َحُسن به 12 رسٌّ الرتتيب ولهذا قال:
غري يحتمل ال للذي13 أُْطِلق نصيٍب من بدا ما وبدوِّ أُْلِحق، األول بَحقِّ َخِفَي ما َخفاء
املالئكة، َلَلِحق هذا عليه ثُقل ولو البهائَم، اإلنساُن َلَلِحق هذا عنه ف ُخفِّ ولو الثقل، هذا
أَب، والدَّ بالنََّصب كامًال إنسانًا يكون أن األصل يف وجب وقد إنسانًا. يكون ال حينئٍذ فكان
ناطق، غري حيوان الحقيقة يف ألنه ُمعارة، عنده اإلنسان صورة تكون أن من ويَمتِعض
أعني مَلًكا، وكماِله فضله يف ويكون فاضًال، إنسانًا يصري أن وكدحه بسعيه يجتهد بل

النوعية. باملشاَكهة ال اإلرادية باملشاَكهة
ولسيالنها َحيْلولتها عىل تقف املعرفة أن لها للمبارشين منها الحكمة وغاية قال:

الزمان. مع يستحيل فيها الرتتيب ألن أجزائها، ح تصفُّ عىل ال فقط،
يف الخط وكذلك لها، ثبات ال املاء صفحة ألن له؟ صورة ال املاء عىل الرَّْقم أن ترى أال
شيئًا وجدَت إذا وأنت لها، ثبات ال ألنها لها صورة ال البائدات14 الكائنات وكذلك الهواء،

الناسخ. من زيادة و«ما» استفيد»، «ما األصل: يف 8

خلقنا. أي وبدئنا: «ورينا». 9

«عنانه». 10

«الفاسدات». 11

«رشبه». 12

«الذي». 13

«الباترات». 14
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ال ما هذا بينهما، الثبات وقوع يف طمًعا له ثبات ال آخر شيئًا إليه تضمَّ لم له ثبات ال
له ما وبني ثبات له ما بني يُجمع أن لساغ هذا ساغ ولو ، ظنٌّ له ينقاد وال َوْهٌم، به يدين

واستحالة. َسيَالٌن هناك فيحدث ثبات، أيًضا
أن إال العقل، بشهادة الحسِّ وصف يكون كما الحس، بشهادة العقل وصُف وقال:
عىل للعبد. املوىل شهادة للحس العقل وشهادة للموىل، العبد شهادة للعقل الحس شهادة
تفرًَّدا والعقل الحس من واحد لكل ألن تستمران، وال تطَّردان ال الشهادتني هاتني أن
له. حسَّ ال حيٌّ مقابلته يف وُوجد البتة، له عقل ال حيواٌن ُوجد ما ولذلك َله، ما بخاصِّ

َور الصُّ جهة من الرشيفة البسيطة الرُّوحانية األشياء يف يحكم العقل بل قال: ثم
خلَّص15 من والعاقل العقل، مانعت واملحسوسات املعقوالت بني التي والعالئُق الرفيعة.
البائنات16 الفاسدات الكائنات حومة من الثابتات القائمات الدائمات الخالدات الباقيات

البائدات. املائالت الزائالت الحائالت الذاهبات
إىل والتعنُّت والتعادي والخصومة والتماري الشكِّ من التلخيصرضٌب هذا يف ودخل

اليقني. بعد الُحكم عن ووقفُت عظيم، اختالف
يَميش فالن يقول: األندليسَّ سمعُت قلُت: جيَّة؟17 السَّ ما سعادته: هللا أدام — وقال

طبعه. أي سجيَّته، عىل
شاعرهم: قال قد قلُت: عليه؟ ظِفرُت يقال: هل قال:

ظ��اه��ُر وال��ن��ق��ُص ��در ال��صَّ ف��ي ل��م��ا ش��ف��اءً ع��ل��ي��ه��ُم ظ��ِف��رن��ا ل��و ق��ري��ش وك��ان��ت

تتعدَّى التي واألفعاُل األفعال، إىل تتعدَّى التي الحروف قلُت: حَسن. هذا قال:
سعيد. أبي إمامنا مذهب كان هذا القياس، ال فقط السماُع فيها يُراَعى بالحروف؛

تخليص». «يف 15

«البائدات». 16

«لحفظه»، «حسه»، «الىىه»، هكذا: األصل يف الرقم هذا تحت التي الثالث الكلمات هذه وردت 17

ظاهر. فيها والتحريف
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ومنه.» به «سِخرُت وجاء به»، «َظِفر أيًضا جاء وقد
حكاه صحيح، وهو يجوز ال به» «سِخُرت أن يظنُّ العرب مذهب يف له اتِّساع ال ومن

زيد. أبو
يُجمع؟ فكيف قال: . ُمِغدٌّ َجَمٌل الجواب: من فكان ُغدَّة؟ به َجَمل يف يقال كيف قال:
ِخراش وهو — الشاعر قال كفى: قد السماع ولكن ظاهر، القياس يف بأنه الجواب فكان

ُزهري: بُن

ال��ِغ��داِد19 ك��اإلب��ل ُع��ك��اَظ ب��بَ��ْط��ن إل��ي��ن��ا وَل��ْح��ظ��ك��م��و ف��ق��ْدتُ��ك��م��و18
ال��نِّ��ج��اِد ِم��ن ط��اِل��ِع��ي��ن تَ��ولَّ��ْوا ح��تَّ��ى ع��ك��اَظ ب��ب��ط��ن َض��ربْ��ن��اه��ْم

يُنَْسب؟ يشء أي إىل الُخَرِيسِّ لقبه20 من نفسه: هللا حرس — وقال
رجل إىل فنُِسبْت21 ، وُخراِيسٌّ وُخَرِيسٌّ ُخراساِنيٌّ رجل يقال: الجواب: من فكان

به. فاشتُِهرت نزلها22
وُفعوًال وفعيًال وُفعاًال وِفعاًال َفعاًال أن الجواب من فكان يُْجمع؟ كيف الَقذال فقال:
وأَقِذلة، وَقذال وأَْغربة، وُغراب وأَْحِمرة، ِحمار يقال: أَْفِعلة، عىل األقل يف تُْجمع أخوات

وأَعمدة. وعمود
الُفتْيا؟ تلك لك أين من — الُخَريسَّ أعني — األوىل املسألة عن أسألك نسيُت23 قال:

سيبويه. كتاَب رشحه يف اإلمام سعيد أبي عىل قرأتُه الجواب: من فكان
متلجِلجة. كانت بأهلها تكن لم متى هذا ِمثل يف الحجة فإن َغلييل، برَّْدَت قال:

طرائف. مرَّت فقد املجلَس به نختم شيئًا أنشْدني قال:

ونظرتكم.» «عدمتكم «غدد»: مادة اللسان يف 18

املؤلف. عبارة تفيده كما «ُمِغدٍّ» ل سماعي جمع ال «غادٍّ» جمع غداًدا أن «غدد» مادة اللغة كتب يف 19

«لعه». 20

اللغة. كتب يف كما خراسان، اسمه رجل إىل خراسان كورة نُِسبت أي 21
الصواب نتبني ولم النقط، من الحروف مهملة «سه»، الكلمة: هذه «نزلها» قوله بعد األصل يف ورد 22

فيها.
«لست». 23
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له: بنت24 يف َعقيل بن لُعمارَة فأنشدتُه

أَْع��ُظ��ِم��ي ُم��ش��اُس26 تَ��س��اق��اه ح��بٌّ األَْك��َش��ِم25 األُنَ��يْ��ف ذاَت ي��ا ح��بُّ��ك
ودم��ي ب��َل��ْح��ِم��ي ال��ل��ُه وس��اَط��ُه27 وَم��ْح��ِزم��ي َك��ِب��دي ب��ي��ن ودبَّ
يُ��ْس��أَِم يَ��تَ��َق��اَدْم إْن ال��ذي وال ال��م��ك��تَّ��ِم وال ب��ال��َم��ذِْق ف��ل��ي��س
ال��ُم��ْك��َرِم ال��ُم��َح��بِّ ال��ش��يء م��ن��زل��َة ف��اع��ل��م��ي ف��ؤادي م��ن، ن��زل��ِت ل��ق��د

وانرصفُت.

النقط. من الحروف مهملة األصل يف الكلمة هذه 24

جزء. منه ُقِطع قد كأنه حتى األنف بصغر وصفها يريد املقطوع، األكشم: 25
فيه. مخ ال عظم كل املشاس: 26

خلطه. ساطه: 27
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البََرش «إنقاذ ب عنونَه كتابًا صنف العامريَّ أن يل حكيت كنَت فقال: آخر وقتًا عدُت ثم
الكتاب؟ هذا فكيف والَقَدر»، الَجرب من

أقرأه ولم الكاتب القاسم أبي وتلميذه صديقنا عند بخطه رأيتُه الكتاب هذا فقلُت:
وطريقة نفيس، كتاب وهو عليه، يقرؤه الرازيَّ حاتم أبا سمعُت ولكن ، العامريِّ عىل
جميع اقتسما والقدر الجرب ألن والَقَدر، الَجْرب من البََرش أَنقذ ما ولكنه قويمة، الرجل

فيهما. والناظرين عنهما الباحثني
اإلجبار. يقل ولم والَقَدر الَجْرب قيل لَم قال:

وأجرب الخلق هللا جرب يقال: تميم، لغة والجرب قوم لغة اإلجبار1 أن الجواب: فكان
كثريًا. الراء تعاقب والالم َجبََل، بمعنى وجرب الخلق،

الحق كان إن له وانقد ، العامريُّ قاله ما غري يكوُن بيشء الباب هذا يف فتكلَّْم قال:
عليه. ودلَّ إليه ذهب فيما

معدن من واألواتي والصوادر والكوائن الحوادث لحظ من أن الجواب: من فكان
وإن هذه ألن والترصيف، ف والترصُّ واالختيار العقل من نفَسه وَعرَّى بالجرب أقرَّ اإللهيات
والصوارف والبواعث الدواعي من هو إنما األول َمنَْشأَها فإن البََرش ناحية من ناشئًة كانت

هذا. فهذا ، الحقِّ هللا إىل تُنَْسب التي واملوانع

الناسخ. من زيادة «ومن» اإلجبار»، «من 1
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املبارشين ناحية من واإلرادات واالختيارات والكائنات األحداث هذه إىل نظر من فأما
بِرقابهم، ويُْلِصقها بهم يعلِّقها فإنه املكلَّفني؛ امللومني الالئمني املحدثني الفاعلني الكاسبني
شقائه. وإيثار تقصريه وبشدة اختياره وبسوء نفِسه ِقبَل من إال أُِتي ما أحًدا أن ويرى
القول بهذا يرتفع ال االختالف لكنَّ مصيبان، والالحظان صحيحان وامللحوظان
هذه إىل اطِّالع إنسان لكلِّ وال الغاية، هذه إىل الوصوُل أحد لكل ليس ألنه والوصف،

النهاية.
ناحية من والِقيل القال يرتفع لم والنسبة بالطبع الناظرين بني البينونة2 وقعت فلما

هذا. فهذا والصفة، القول
والقَدر؟ القضاء بني الفرق فما بقاءه: هللا أطال — قال

والَقَدر السابق، الِعلم من مصدُره القضاء إن قال: سليمان أبا أن الجواب: من فكان
الحادثة. باألجزاء َمْوِرُده

األكرب؟» هللا رسُّ فإنه القَدر يف تخوضوا «ال األثر: يف وَرد لَم فقال:
هو بما ينطق الناموس إن األيام: هذه يف لنا قال سليمان أبا أن الجواب من فكان
الصدور. وَرْوح القلب وِطيب النفس سكون يف شائًعا به النفع ليكون عام، استصالح

يفيض الناظرين عجز ألن َطيُّه، الرسِّ هذا حكمة أن وَضح فقد هكذا هذا كان فإن
كان باليشء الجهل يف الراحة كانت وإذا َهَلكة. وامَلَضلَّة َمَضلَّة، والَحرْية الَحرْية، إىل بهم
منا ارتفع لو جهل وكم عيشنا! شقاء فيه لكان لنا بدا لو علٍم وكم باليشء، العلم يف التعب
احتمال قدر عىل علينا ومفضوضان بيننا مقسومان والجهل [والعلم]3 هالُكنا! فيه لكان
وعىل يكون، متى بموتنا أحاط لو علَمنا أن تَرى أال به، وَعِلق إليه سبق للذي منا واحد كلِّ
علينا؟ شديدًة ومحنًة لنا، مفسدًة ذلك لكان البالء، أو املحنة أو العلة4 تحدث حال أي

لنا. فيه الِخرية وجعل عنا، العلم هذا الحكيُم هللا َزوى كيف فانظر

«السوية». 2

يقتضيها. والسياق األصل، من ساقطة الكلمة هذه 3

الناسخ. من زيادة و«أو» العلة»، «أو األصل: يف 4
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عظم يف ذلك فساُد لكان أمورنا جميع يف علينا غلب لو جهلنا أن أيًضا ترى أال
الغيب هذا عىل أرشَف الذي هذا فمن امُلتقدِّم؟ البالء معرض يف منه والبالءُ األول، الفساد
كل من والرباءِة الحَسن، واالستسالم الخالص، الشكر عن فيغُفل املخزون والرسِّ املكنون

وقوة؟ َحْول
والتقدير والترشيف واإلظهار والتكليف اإلبداء أعني واألمر، الخلق له ممن فاالستمداد

والترصيف.
حظ لك لكان الجميع5 عىل والكالم للقصص تصديت لو وأظنك حسن، فن هذا قال:

واملحافظني. والخاضعني العاملني السامعني من وافر
والتشبه ضعة بينهم الرفعة وطلب خلوقة6 للعامة التصدي أن الجواب: من فكان
ونفاقه ولوثته وعقله وعلمه نفسه من أعطاهم إال أحد لهم تعرض وما نقيصة، بهم

وبذلهم. وعطائهم وقبولهم إجاللهم من منهم يأخذ مما أكثر وريائه
ثالثة. أحد إال القاص عىل يقف وليس

دماغه. أم من يخرج ما يدري ال فهو أبله رجل إما
الخاصة إىل نسبة8 له وإما الجهال، لجهل لتعرضه يزدريه7 فهو عاقٌل رجل وإما
واالعرتاف للهجر الجانب اإلنكار من عليه يتذبذب فهو وجه، من العامة وإىل وجه من
وحينئٍذ الطوائف، هذه ملداراة الزمان تفريغ إىل ينظر حينئٍذ فالقاص9 للوصل، الجالب
بمجالسة الحكمة من االزدياد عن وينقطع العقلية، ولذَّاته النفسية، اته مهمَّ من ينسلخ
للناس انتصب َمن رأيت فما ذلك وعىل لهم. قابًسا وإما منهم، مقتِبًسا إما الحكمة، أهل

وُعداته. ملماثليه شديدًة ومناصبًة ثوبًا، أو ديناًرا وإال درهًما إال ملك قد
الوداع. ُمْلحَة هاِت فجره، من دنا قد الليل إن قال:

العامة. بالجميع: يريد 5

بيل. إذا [و]خالقة: خلوقة الالم) (بتثليث الثوب خلق يقال: واالمتهان، التبذل معنى هنا بالخلوقة يريد 6
به. يزدان 7

الناسخ. من زيادة وهي «له»، قوله: الكلمة هذه بعد األصل يف ورد 8

«فالعاص». 9
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املنطق»: «إصالح صاحب يعقوب قال قلت:
يقول: فأنشأ ، فانشجَّ فزلق ام الحمَّ أعرابي دخل

��ر ُم��ط��هَّ غ��ي��َر ��ام ال��ح��مَّ م��ن ف��ُرْح��ُت ج��ْم��ع��ٍة ي��وُم إن��ه ��ْر ت��ط��هَّ وق��ال��وا
َم��تْ��َج��ِري ك��ان م��ا ب��ئ��َس إنِّ��ي ب��َف��ْل��َس��يْ��ن َم��ْف��ِرق��ي َش��جَّ [ش��اريً��ا]10 م��ن��ه تَ��ردَّيْ��ُت
وَم��ْرَم��ِر؟ َرخ��اٍم م��ن ب��بَ��يْ��ٍت ف��ك��ي��ف ِم��ْش��يَ��ًة ��وِق ال��سُّ ف��ي األع��راُب يُ��ْح��ِس��ُن وم��ا
أَْع��َف��ِر»12 ��ِري��َم��ة ب��ال��صَّ ب��َظ��بْ��ٍي ال «ب��ه ن��ازٌل11 أن��ا إذْ األنْ��ب��اُط ل��َي ي��ق��ول

كنُت فائدة وهذه «أعفرا»، البيت هذا قافية أَْرِوي كنُت نفَسه: هللا حرس — وقال
وانرصفُت. ناحية. يف عنها

األوَل الجزء أختم أن الفصل هذا بلوغي عند — هللا حاطك — الشيخ أيها رأيُت قد
عىل عائٍج غريَ ونثُره، نظُمه سلف ما ِسياج عىل الثاني بالجزء وأَشفَعه إليه، أنتهي بما
طلبه، ملن واضح هذا يف وعذري ألهله، الجارية العادة عىل التصنيف صورة يحفظ ترتيٍب

والداعي. السانح بحسب َعواِهِنه عىل يَجري كان الحديث ألن
له هو ما يَملك وإنما وفيه، به هو ما يَملك ال اإلنسان ألن أبًدا، ينتظم ال الفن وهذا

وإليه.
والحمد والسالم، وتسديد.13 تأييد عن يصُدر ورأٍي مديد، نَفٍس إىل يحتاج فصل وهذا
يوم إىل كثريًا تسليًما وسلَّم الطاهرين، وآله النبي محمد سيدنا عىل وصلواتُه وحده، هلل

العاملني. رب هلل والحمد الدين،

أثبتنا. ما تقتيض البيت وبقية األصل، من ساقطة معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 10

«تارك». 11

من كأنه أعفر، بظبي ينزل وال به ينزل املكروه أن يريدون بالرجل، الشماتة يف يَُرضب مثل هذا 12

األعفر. الظبي عليه ل يفضَّ بحيث والهوان الخسة
وسبعني أربع سنة رجب يف الرسالة هذه أُنِشئت نصه: ما «وتسديد» قوله بعد ميالنو نسخة يف 13

وثالثمائة.
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تنبيهات

قطع وهناك أ، بحرف الحوايش يف إليها املشار الوحيدة الكاملة النسخة عىل الطبع يف اعتمادنا كان
نسخة جعلناها ثم ومن تقريبًا، الكتاب خميس تبلغ األجزاء كاملة وال الصفحات مرتبة غري قليلة
ذلك. فليُالَحظ عليه. تنبيه غري من مربعني بني فنضعه الزيادات بعض فيها نجد وقد إضافية،

أمني أحمد





الرحيم الرحمن هللا بسم

امَلكُرمات، اصطناع يف رغبًة همتك يف وزاد الخريات، يف يدك هللا أطال — الشيخ أيها
الجزء يف فرغُت قد — البيوتات وأهل العلم طالب تقديم يف العادات أحسن عىل وأجراك
أعياَن حواشيه يف ورسدُت فيه، بالخوض فتَني ورشَّ به، القيام يف رسمَت ما عىل األول
أَْحتَْج ولْم2 وتقويمها1 روايتها يف ُجْهًدا آُل ولم الوزير، مجلس بها خدْمُت التي األحاديث
وصلة الغامض، رشح مع اللفظ، بناصع منها كثريًا َزبَْرْجُت بل منها، يشءٍ تعمية إىل
أُتبعه أن عىل حريٌص وأنا الغالم، «فائٍق» يد عىل إليك وحملتُه املنقوص. وإتمام املحذوف،

تعاىل. هللا شاء إن األسبوع يف إليك يصل وهو الثاني، بالجزء
تكون أن االقرتاح، طريق عىل أوًال سألتك كما التوكيد، طريق عىل ثانيًة أسألك وأنا
املفسدين أيدي تناُول عن بعيدًة العيَّابني، الحاسدين عيون عن مصونًة الرسالة هذه
كل وال يُْصلح، ٍط متوسِّ كل وال يُنْصف، سامٍع كل وال يَسَلم، قائل كل فليس املنافسني،

القدوم. عند املجلس يف له يُْفَسح قادٍم
هذه نفوس يف ثََوراٌن وللحسد الصناعة، يف النَُّظراء جهة من مضاَعفٌة والبلية
َمراِمه من إبعاده يف َجدَّ إال وزير، أو رئيٍس إىل التقرب يف ُجْهده يَْجهد من وقلَّ الجماعة.
بوظائف القيام عن وجفا املعهود، عن استحال قد الزمان ألن وهذا وكبري، صغري كل

«أ». يف مطموسة الكلمة هذه 1

الناسخ. من زيادة «لو» وقوله أحتج. لم ولو «أ»: يف 2
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بسيط3 يف يتقلَّبون الناس كان وقد يطول. رشحها ألموٍر املروءات، أهل وعاداِت الديانات،
دونهم، فأفل املروءة) (أعني القمر بنور فعاشوا عنهم، فغُربت الدِّين) (أعني الشمس
وأشكل الداء، أعضَل َجرَم فال الحياء)، وقلة الجهل (أعني والبحر الرب ظلمات يف فبقوا

املستعان. وهللا امُلسرتِشد. وقلَّ املرشد، وُفِقد الحرية، وغلبت الدواء،
األول. الجزء يف تقدم ما نسخ من الغرض هو ما إىل وأرجع

املنبسط. ضوءُها الشمس ببسيط املراد ولعل األصلني. كال يف اللفظ هذا ورد كذا 3
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ُعبيد ابن إىل وفِزعُت اشتبها؟ فقد وتِْفعال، تَْفعال يف تحفظ ما قال: املجلس إىل عدُت فلما
عىل دليٌل وهذا مْطلع، فيها له يكن فلم ِمسكويْه عىل وألقيُت مقنَع، عنده يكن فلم الكاتب

طلبه. يف الكْدح عن واإلعراض العلم، وبَوار األدب، ُدثور
عىل كلها املصادر وجهه: هللا نرضَّ — اإلمام السريايف سعيد أبو شيخنا قال فقلُت:
أهل بعُض وذكر قال: بالكثري. وليس األسماء يف ِتْفعاٌل تجيء وإنما التاء، بفتح تَْفَعاٍل

هاتها. قال: غريُها. يوجد ال اسًما عرش ستة منها اللغة
وهي وتِْرباع وتِْعشار2 وتِْرباك1 الليل، من ِتْهواءٌ ومرَّ والتِّلقاء، التِّبْيان منها قلت:

أيًضا. الكذاب الرجل والتمساح املعروفة، للدابة وتِْمساح مواضع،
رسيع وتِْلقام: يُْلفقان، ثوبان وهو وتِْلفاق الَحَمام، بيت وتِْمراد3 وتِْمثال، وتِْجفاف،

اللَّْقم.
وتِْرضاب فيه، الفحُل َرضبها الذي الوقت عىل أي ِتْرضابها، عىل الناقُة أتت ويقال:

القصري. وهو وتِنْبال امِلْخنَقة، وهي [وتِْقصار]4 الرضب، كثريُ

العنرب، لبني ماء وترباك: ياقوت. عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «وتنزال»، النسختني: كلتا يف 1

تعشار. بحذاء موضع وقيل:
بالدهناء. موضع وتعشار ياقوت. عن والتصويب تحريف، وهو «وتعشاء»، النسختني: كلتا يف 2

ملبيضه. الحمام بيت يف صغري بيت هو التمراد أن اللغة كتب يف 3

اللغة. كتب عن أثبتناها وقد النسختني، كلتا يف الكلمة هذه ترد لم 4
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أجل من كان إنما املثال هذا يف الخوض فإن تَذْكار، يف تقول فما حَسٌن، هذا قال:
وهو مصدٌر، هذا فقلُت: فيه؟ فاختلفوا الرشاب مجلس يف كانوا أصحابنا فإن الحرف، هذا

مفتوح.
الشك وَعَرض منها نََدر ما وارشْح5 اللغة، من لهذا نظائر حروًفا يل اجمع قال: ثم

فيها. الناس من لكثري
بالخدمة. الرشف مع والطاعَة السمَع فقلُت:

أسمع أزال ال إني بايل، عىل وأخطر يل هذا من أهم هو يشء عن حدِّثني أيًضا: وقال
ال ما إىل وإشارًة ه، أَُحقُّ ال عما وكنايًة [به]،6 يل عهد ال ومذهبًا قوًال رفاعة بن زيد من
واحدًة تحت من تُنَْقط لم الباء أن ويزعم النَُّقط، ويذكر الحروف يذكر منه؛ يشءٌ ح يتوضَّ
وأشباه لَغَرض، إال تَُعرَّ لم واأللَف لعلة، إال اثنتني فوُق من تُنْقط لم والتاءَ بسبب، إال
وما حديثُه؟ فما بذكرها، ُج8 ويتنفَّ بها يتعاظم دعوى ذلك َعْرض يف منه وأشهُد7 هذا.
وتَُورِّق عنده، وتُْكثر إليه، وتجلس تغشاه أنك بلغني فقد َخَربُه؟ وما ُدْخَلتُه؟ وما شأنُه؟
خربتُه صدقْت إلنساٍن ِعرشتُه طالت ومن معِجبة، وبَوادر مضِحكة، نوادر معه ولك له،
طريقته. وعويص مذهبه، وخايف رأيه، مستِكنِّ عىل اطِّالُعه وأمكَن له، أمره وانكشف به،
واالستخدام، واالختبار بالرتبية وحديثًا قديًما قبيل تعرفه الذي هو الوزير، أيها فقلُت:

املعروفة. والنسبة القديمة األُُخوَّة9 منك وله
وَسوانح حارضة، ويََقظٌة اٌد، وقَّ وِذهٌن غالٌب، ذكاءٌ هناك قلُت: يل. وِصْفه هذا دع قال:
والبالغة، الحساب يف البارعة الكتابة مع والنثر، النظم فنون يف ومتََّسٌع متنارصة،10
إما فٍن: كل يف ٍف وترصُّ والديانات، اآلراء يف ٍ وتبرصُّ للمقاالت، وسماٍع الناس، أيام وحفظ
مذهبه؟ ما هذا فعىل فقال: امُلْفِحم. بالتَّناهي وإما امُلْفِهم، بالتبرص وإما امُلوِهم، ْدو11 بالشَّ

«وتوخ». «ب»: يف 5

«أ». يف الكلمة هذه ترد لم 6
النسختني. كلتا يف «وأشهر» 7

«ينتفخ». النسختني كلتا ويف فيه. ليس بما يفتخر يتنفج: 8

نحوهما. أو رحم أو ود من إنسان عىل عطفك ما واآلرصة اآلرصة. «ب»: يف 9

بعًضا. بعضها ينرص أي متنارصة: 10

وتلقيه. العلم أخذ أي بالشدو: 11
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باب، كل يف وَغَليانه12 يشء، بكل لَجيَشانه بَرْهط، يُْعرف وال يشء، إىل يُنْسب ال قلُت:
طويًال، زمانًا بالبرصة أقام وقد بلسانه.13 وسطوته ِتبْيانه، بَْسطة من يبدو ما والختالف
بن محمد سليمان أبو منهم الصناعة، وأنواع العلم ألصناف جامعًة جماعًة بها وصادف
أحمد وأبو 15، الزَّنْجانيُّ هارون بن عيل الحسن وأبو ، بامَلْقِديسِّ ويُعرف 14 الِبيْسِتيُّ َمْعرش
تآلفْت17 قد العصابة هذه وكانت وخدمهم. فصحبهم وغريهم، والعْويفُّ، امِلْهَرجاني،16
بينهم فوضعوا والنصيحة، والطهارة الُقْدس عىل واجتمعْت بالصداقة، وتَصافْت بالِعرشة،
وذلك جنته، إىل واملصري18 هللا، برضوان الفوز إىل [الطريق] به قرَّبوا أنهم زعموا مذهبًا
غسلها إىل سبيل وال بالضالالت، واختلطت بالجهاالت، ُدنِّست قد الرشيعة قالوا: أنهم
االجتهادية. واملصلحة االعتقادية للحكمة حاويٌة ألنها [وذلك] بالفلسفة، إال وتطهريها

الكمال، حصل فقد العربية والرشيعُة اليونانية الفلسفُة انتظمت متى أنه وزعموا
ِفهرستًا لها وأفردوا وَعمليِّها، ِعلميِّها الفلسفة: أجزاء جميع يف رسالًة خمسني وصنفوا
الوراقني، يف وبثُّوها أسماءهم، وكتموا الوفاء، ن وخالَّ فاء الصَّ إخوان رسائل وها وسمَّ
رضوانه، وطلَب وجل عز هللا وجِه ابتغاء إال ذلك فعلوا ما أنهم َعوا وادَّ للناس، نوها ولقَّ
ترض التي الخبيثة والعقائِد النفوس، ترض التي الفاسدة اآلراء من الناَس ليخلِّصوا
الدينية، بالكلم الرسائل هذه وَحَشْوا أهلها. بها يَشقى التي املذمومة واألفعال أصحابَها،

املوِهمة. والطرق املحتَملة، والحروف19 الرشعية، واألمثال
فنٍّ كل من مبثوثٌة وهي منها، جملًة رأيت قد قلت: الرسائل؟ هذه رأيت هل فقال:
الصواُب غَرق وقد وتلزيقات، وتلفيقات وكنايات خرافات وفيها كفاية، وال إشباٍع بال نُتًَفا

عليها. الخطأ لغلبة فيها

«وعليائه». النسختني: كلتا يف 12

«بسلطانه». «أ»: يف 13

الري. قرى من بيستي إىل نسبة والبيستيُّ تحريف. وهو البستي»، مسعر «ابن النسختني: كلتا يف 14

الريحاني. «أ»: يف 15

النسختني: كلتا ويف كورة. وهو قذق، مهرجان أو أسفرايني قرى من مهرجان إىل نسبة املهرجاني: 16
«املهرجوني».

«بالغت». «أ»: يف 17

الناسخ. من خطأ وهو «واملصري»، قوله مكان «والفوز»، «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 18

الكلمات. الحروف: 19
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بهرام)20 بن (محمد ِجستاني السِّ املنطقي سليمان أبي شيخنا إىل منها عدًة وحملُت
أغنَوا، وما تعبوا وقال: عيلَّ ردها ثم طويًال، واختربها أياًما فيها ونظر عليه وعرضتُها
وَمَشطوا فهلهلوا، ونسجوا أَْطربوا، وما وَغنَّوا َوَردوا، وما وحاُموا أَْجَدوا، وما ونَِصبوا
الفلسفة وا يدسُّ أن يمكنهم أنهم ظنوا يُستطاع، وال يمكن وال يكون ال ما ظنوا فَفلفلوا،21
هي التي واملوسيقى الطبيعة، وآثار واملقادير وامِلَجْسِطيِّ واألفالك النجوم علم هي التي
باإلضافات األقوال اعتبار هو الذي واملنطق واألوزان، والنََّقرات واإليقاعات النََّغم معرفة

للفلسفة. الرشيعة وا22 يَضمُّ وأن الرشيعة، يف والكيفيات؛ والكميات
وأحرض أنيابًا، أحدَّ كانوا قوم هؤالء قبل هذا عىل توفر وقد َحَدد.23 دونه مراٌم وهذا
أرادوه، ما لهم يتم فلم ُعًرى، وأوثق قًوى، وأوسع أخطاًرا، وأرفع أقداًرا، وأعظم أسبابًا،
موحشة، وألقاٍب فاضحة، وَلَطخاٍت قبيحة، لُوثاٍت عىل وحصلوا لوه. أمَّ ما منه بلغوا وال

ُمثِقلة. وأوزاٍر مخزية، وعواقب
الشيخ؟ أيها ذلك ولَم العباس: أبو البخاري له فقال

الخلق وبني بينه السفري بوساطة — وجل عز — هللا عن مأخوذٌة الرشيعة إن قال:
العقل يوجبه ما عىل املعجزات، وظهوِر اآليات، وشهادِة املناجاة، وباِب الوحي، طريق من
إىل سبيل ال ما أثنائها ويف مبيَّنة، تامٍة ومراشد متقنة، عامٍة ملصالح تارًة، زه ويجوِّ تارًة،
يسقط وهناك عليه. واملنبِّه إليه، للداعي التسليم من بدَّ وال فيه، والغوص عنه، البحث
عنها املواد هذه ألن الرِّيح، يف و«ليَت» «لْو» ويذهب ،« «هالَّ ويزول «كيف»، ويبُطل «ِلَم»،
وسكوَن ، ضارٌّ فيها املرتابني وارتياب مردودٌة، عليها املعرتضني واعرتاضات محسومة،
ُحسن عىل بها موصوٌل وتفصيلُها الخري، عىل مشتملٌة وجملتُها نافع. إليها الساكنني
باللغة وناٍرص معروٍف، بتأويٍل وُمْحتَجٍّ مكشوف، بظاهٍر متعلِّق بني متداَولة وهي التقبُّل،
إىل وراجٍع السائر، للمثل وضارٍب الصالح، بالعمل وذابٍّ املبني، بالجدل وحاٍم الشائعة،

إبراهيم». «ابن النسختني: كلتا يف 20

يقال: الجعودة، شديد الشعر جعلوا أي وفلفلوا: تصحيف. وهو «فعلقوا»، «ب»: ويف «تغلقوا»، «أ»: يف 21

كذلك. كان إذا مفلفل، شعر
«يطبقوا». «ب»: يف 22

ومنع. دفع أي حدد: دونه 23
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أهل بني املشهوَرين والخرب األثر إىل ومستِنٍد والحرام، الحالل يف ٍه ومتفقِّ الواضح، الربهان
األمة. اتفاق إىل وراجع امللة،

الزُّْلَفى. وطلب العبادة إىل ومنتهاها والتقوى، الورع عىل وأساُسها
األجرام، ومقادير األفالك، وحركات الكواكب، تأثريات يف م امُلنجِّ حديث فيها ليس

الغوارب. ومغارب الطوالع، ومطالع
وظهورها وسعدها، ونحسها وصعودها، وهبوِطها وتيامِنها، تشاؤِمها حديُث وال

ومقارنتها. وتسديسها وتثليثها، وتربيعها واستقامتها، ورجوعها واْسِتْرسارها،
وافرتاقها، بثبوتها ات األُْسُطُقسَّ وأشكال آثارها، يف الناظر الطبيعة صاحب حديُث وال
واليبوسة، والرطوبة والربودة بالحرارة يتعلق وما واألبدان، واملعادن األقاليم يف وترصيفها
وإىل وتَسايُُرها، تناُفُرها وكيف وتزاُوُجها، تماُزجها وكيف منها، املنفعل وما الفاعل وما

منتهاها. يقف يشء أي وعىل ُقواها، ترسي أين
وسطوحها وخطوطها ونَُقِطها األشياء مقادير عن الباحث املهندس حديُث فيها وال
وما املستقيم، وما الدائرة، وما الكرة، وما ومقاطعها، وزواياها وأضالعها وأجسامها

املنحنى.
والحروف األسماء وَمناِسب األقوال، مراتب عن الباحث املنطقي حديُث فيها وال
بزعمه يَصحَّ حتى يونان من رجل موضوع عىل ببعض بعضها ارتباط وكيف واألفعال،

الكذب. ويُنبذ الصدق،
غرًضا؛ وأمَّ بلفٍظ فاَه من وكل واملهندس م واملنجِّ الطبيب أن يرى املنطق وصاحُب

يديه. يف ما إىل محتاجون إليه، فقراء
تجمع دعوًة أنفسهم تلقاء من ينصبوا أن الصفاء إلخوان يُسوغ كيف هذا فعىل قال:

الرشيعة؟ طريق يف الفلسفة حقائق
كصاحب األغراض، هذه من مآخذ لهم أيًضا جماعة الطوائف هذه وراء أن عىل
ومستعِمل الكيمياء وصاحب السحر ومدَّعي الرؤيا وعابر الطِّلَّْسم وصاحب العزيمة

الوهم.
الرشيعة صاحب وكان عليها، نبه تعاىل هللا لكان وممكنًة جائزًة هذه كانت ولو قال:
يف يجدها التي الزيادة بهذه نقَصها ويتالىف باستعمالها، لها ويكمِّ بها، رشيعته يقوِّم
عليهم ويَْفرض بإتمامها، إليهم ويتقدم [بها]، إيضاحها عىل املتفلسفني يحضُّ أو غريها،
غريه إىل َوَكله وال بنفسه، ذلك يفعل ولم فيها، طاقتهم حسب عنها به يُذَبُّ ما بكل القيام
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ذكرها، الناس إىل وكرَّه األشياء، هذه يف الخوض عن نهى بل بدينه، والقائمني خلفائه من
يطلب ًما منجِّ أو كاهنًا أو 25 حازيًا أو طارًقا24 أو عرَّاًفا أتى من وقال: عليها، دهم وتوعَّ
هللا أن «لو قال: حتى ُغلب. غالبَه ومن ُحِرب، هللا حارب ومن هللا، حارب فقد منه هللا غيب

كافرين.» به طائفٌة ألصبحْت أرسله ثم سنني سبع الَقْطر الناس عن َحبس
بَران. الدَّ واملجدح: ترى. كما فهذا امِلْجَدح. بنَْوء ُمِطرنا ويقولون:

فيها وتنازعوا والفروع، األصول يف االختالف من رضوبًا األمة اختلفت ولقد قال: ثم
والتأويل، والتفسري والحرام، والحالِل األحكام، من وامُلشِكل الواضح يف التنازع من فنونًا
طبيب وال ٍم منجِّ إىل ذلك من يشء يف فزعوا فما واالصطالح. والعادة والخرب، والِعيان
ألن وكيمياء، وِسحٍر وَشْعبَذة عزيمٍة صاحب وال موسيقيٍّ وال مهندٍس وال منطقيٍّ وال
موضوٍع بياٍن إىل بالَوْحي الوارد البيان بعد يُْحِوْجه ولم ملسو هيلع هللا ىلص، بنبيه الدين م تمَّ تعاىل هللا

بالرأي.
دينها، من يشء يف الفلسفة أصحاب إىل يَْفزع من األمة هذه يف نجد لم وكما قال:

املجوس. وكذلك النصارى، وهي السالم عليه عيىس أمة فكذلك
ومقاالتها ومذاهبها آرائها يف اختلفت األمة أن عجبًا ويُريك وضوًحا يَزيدك ومما قال:
فزعْت فما والخوارج، نِّيَّة والسُّ والشيعة واملعتزلة كاملرجئة وِفرًقا، فيها أصناًفا فصارت
وال وشهادتهم، بشواهدهم مقالتها قت َحقَّ وال الفالسفة، إىل الطوائف هذه من طائفٌة

نبيها. وأثر ربها بكتاب عندها يكن لم ما عندهم وجدْت وال بطريقتهم، اشتغَلْت
األول الصدر أيام منذ والحرام الحالل من األحكام يف اختلفوا الذين الفقهاء وهكذا
بما أعينونا لهم: قالوا وال فاستنرصوهم، بالفالسفة تظاهروا نجدهم لم هذا، يومنا إىل

ِقبَلكم. بما علينا أو لنا واشهدوا عندكم،
املأخوذ اليشء من النازل بالوحي املأخوذ اليشء وأين الفلسفة؟ من الدين فأين قال:

الزائل؟ بالرأي

الغيب. عن إياه مستخربًا الحىص يطرق الذي الطارق: 24
عىل أي وقعت، الحازي عىل قولهم: ومنه يتكهن، الوجه خيالن ويف األعضاء يف ينظر الذي الحازي: 25

الطري. يزجر الذي أيًضا: والحازي الخبري،
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به يدرك ما بقْدر ولكن عبد، لكل وعزَّ جلَّ هللا من موهبٌة فالعقل بالعقل أََدلُّوا فإذ
املنترش، نوره عىل فإنه الوحي، كذلك وليس يتلوه. ما عليه به يخفى ال كما يعلوه، ما

. امليرسَّ وبيانه
أن الفيلسوف وعىل النبي، دون والفيلسوف الفيلسوف، فوق النبيُّ وبالجملة، قال:
مبعوٌث والفيلسوف مبعوث، النبي ألن الفيلسوف، يتَّبع أن النبي عىل وليس النبي، يتَّبع

إليه.
الناس منازل أن عىل َغناءٌ. وال فائدٌة للوحي يكن لم به يُْكتفى العقل كان ولو قال:
كنا كيف بالعقل الوحي عن نستغني كنا فلو فيه، مختلفٌة وأنصباؤهم العقل، يف متفاوتٌة
بالعبث قائل قال فإن الناس؟ لجميع هو وإنما منا، لواحٍد بأْرسه العقل وليس نصنع،
ألنه غريه، من الزيادة يستفيد أن عليه وليس عقله، قدر إىل موكوٌل عاقل كل والجهل:

عليه. زاد بما مطاَلٍب وغري به، مكفيٌّ
ولو مطابق، عليه وال موافق، فيه لك ليس أنه الرأي هذا يف تماديًا كفاك له: قيل
جميع يف بقوته أيًضا الستقل ودنياه دينه يف حاالته جميع يف بعقله واحٌد إنساٌن استقل
يحتاج ال وكان واملعارف، الصناعات بجميع يفي وحده ولكان ودنياه، دينه يف حاجاته

مخذول. ورأٌي مرذول قوٌل وهذا وجنسه، نوعه من أحٍد إىل
يف االختالف هذا ساغ وإذا بالوحي، النبوة درجات أيًضا اختلفْت وقد البخاري: قال

فيه. مؤثًرا يكن ولم العقل يف أيًضا ساغ له، ثامًلا ذلك يكن ولم الوحي
والطمأنينة الثقة عن يخرجهم لم الوحي أصحاب درجات اختالف هذا، يا فقال:
من ألبسهم بما وأكملهم للرسالة، واجتباهم باملناجاة، وخصهم بالوحي، اصطفاهم بمن
عىل ألنهم املختلفة، بالعقول الناظرين يف مفقودتان والطمأنينة الثقة وهذه النبوة، شعار
ظاهر، الكالم هذا وَعوار اليسري، والنَّْزر القليل اليشء يف إال والطمأنينة الثقة من بعٍد

. بنَيِّ املتكلم هذا وَخَطل
وما هذا إليه ألقيت قد بىل قلت: املقديس؟ هذا من شيئًا سمع أفما الوزير: قال
يف الورَّاق حمزة بحرضة كثرية أوقات يف والتأخري، والتقديم والنقصان، بالزيادة أشبهه
يف يوًما هيَّجه َطرَّارة ابن غالم الحريري لكن للجواب. أهًال رآني وما ، فسكتُّ الوراقني،
األصحاء، طب والفلسفة املرىض، طب الرشيعة فقال: فاندفع الكالم، هذا بمثل الوراقني
فأما فقط. بالعافية املرض يزول وحتى مرضهم، يتزايد ال للمرىضحتى يُِطبُّون واألنبياء
مدبر فبني أصًال، مرٌض يعرتيهم ال حتى أصحابها عىل الصحة يحفظون فإنهم الفالسفة
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ينتقل أن املريض مدبِّر غاية ألن مكشوف، وأمٌر ظاهر فرٌق الصحيح ومدبر املريض
مدبر وغاية ناصًحا. والطبيب قابًال، والطبع ناجًعا، الدواء كان إذا هذا الصحة، إىل به
لها، وفرَّغه الفضائل، كسب أفاده فقد الصحة حفظ وإذا الصحة، يحفظ أن الصحيح
العليا. الدرجة ومتبوِّئٌ العظمى، بالسعادة فائٌز الحال هذه وصاحب القتنائها. وعرَّضه

والرسمدية. والديمومة الخلود من اإللهية والحياة اإللهية، للحياة مستحًقا صار وقد
الفضائل تلك فليست26 أيًضا، الفضائل صاحبه بطب املرض من يربأ من َكسب فإْن
وهذه مظنونٌة وهذه برهانية، واألخرى تقليدية إحداهما ألن الفضائل، هذه جنس من

زمانية. وهذه دهرية وهذه جسمية، وهذه روحانية وهذه مستيَقنة،27
وإن بالرشيعة، معِرتفٌة الفلسفة ألن والرشيعة الفلسفة بني جمعنا إنما أيًضا: وقال
خاصة، والفلسفة عامة الرشيعة ألن بينهما أيًضا جمعنا وإنما لها. جاحدًة الرشيعة كانت
عىل إحداهما متطابقتان وهما ة، بالعامَّ تمامها الخاصة أن كما بالخاصة قوامها والعامة
الظهارة. من لها بدَّ ال التي وكالبطانة الِبطانة، من لها بد ال التي كالظِّهارة ألنها األخرى،
فَمثٌَل كالمك عليه قَت نَسَّ وما األصحاء املرىضوطب طب قولك أما الحريري: له فقال
يجمع الذي هو طبه يف الحاذق عندنا الطبيب ألن ُمْشكل، يف كان ومن غريك28 به يعرب ال
أن فأما صحته. عىل الصحيح ويحفظ مرضه، من املريض يربئ أنه أعني األمرين، بني
نعهده لم ما فهذا املريض، يعالج واآلخر الصحيح أحدهما يعالج طبيبان هنا ها يكون
وكل لك، فاضٌح وتشنيعك عليك، مردوٌد فمثَلك العادة، عن خارٌج يشءٌ وهو أنت، وال نحن
واحد، — فرق بينهما كان وإن — املرض ودفع الصحة حفظ يف التدبري أن يعلم أحد

وبرشائطهما. بهما يقوم الواحد والطبيب يجمعهما فالطب
فكالٌم برهانية؛ واألخرى تقليدية الفضيلتني إحدى إن الثاني: الفصل يف قولك وأما
للرشد، الناظمة بالوحي، الواردة هي الربهانية أن تعلم أال نفسك، عىل غلطت ألنك مدخول
والنتيجة، املقدمة من املأخوذة هي التقليدية وأن املآب، بحسن الواعدة الخري، إىل الداعية
آخر فوافقه شيئًا قال رجٌل هو وإنما بحجة؟ ليس من إىل فيها يُْرجع التي والدعوى
أنك والعجب حق. إىل يستند له املخالف وال الوحي، إىل يرجع له املوافق فال آخر، وخالفه

تحريف. وهو «قلت»، «ب»: يف 26

تحريف. وهو «مستقيمة»، «ب»: يف 27

«عليه». «أ»: يف 28
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من وهي اليقني باب من الفلسفة وجعلت بالوحي، وهي الظن باب من الرشيعة جعلت
الرأي.

ال فزخرفة الرشيعة)، (تعني جسمية وهذه الفلسفة) (تعني ُروحانية هذه قولك: وأما
الروحانية هي الرشيعة بل قلنا: لو أنا عىل املزخرفون. فليعمل هذا وملثل الجواب، تستحق
جهة من برزت ألنها الجسمية هي والفلسفة وجل، عز هللا من والوحي الوحي صوت ألنها
الروح لطف وعن أشبه، بالجسم فهو شأنه هذا وما واألعراض، األجسام باعتبار رجل

أبعدنا]. [ملا أبعد؛
تشري ألنك عليه، نور ال ساقط فكالم عامة، والرشيعة خاصٌة الفلسفة قولُك: وأما
الخاصة)؛ (وهم قوم ينتحلها والفلسفة العامة) (وهم قوم يعتقدها الرشيعة أن إىل به
للعامة، إال تلزم ال وهي الرشيعة إىل الناس ودعوتم الصفاء إخوان رسائل جمعتم فلَم
ألنكم ناقضتم، فقد بالرشيعة؟ فليتحلَّ العامة من يكون أن أحب من للناس: تقولوا ولم
بالرشيعة، عليها مدلوٌل الفلسفة أن بها تزعمون هللا كتاب من بآياٍت مقالتكم حشوتم
فِلَم للعامة، وتلك للخاصة هذه أن تذكر أنت ها ثم باملعرفة، عليها مدلوٌل الرشيعة ثم

املشني. والُخْرق املبني، الجهل وهللا هذا مجتمَعني؟ بني ومزَّقتم مفرتَقني، بني جمعتم
وإن بالرشيعة، معرتفٌة الفلسفة ألن والرشيعة30 الفلسفة بني جمعنا إنا29 قولك: وأما
وعقلك كليل، حسك أن أظن وإني أخرى،31 مناقضة فهذه للفلسفة؛ جاحدًة الرشيعة كانت
ال الرشيعة أن وذلك الفلسفة، جحدوا إذ الرشيعة أصحاب عذر أوضحت قد ألنك عليل،
حثَّت قد الفلسفة بأن علٌم لهم فليس ذلك ومع بها. يْنُونة32 الدَّ عىل تحضُّ وال تذكرها،

العالم.33 لصالح الحافظ بالناموس تها وسمَّ مخالفتها، عن ونهت الرشيعة، قبول عىل
اليهودية أعىل الفلسفة؛ دلَّت رشيعٍة أي عىل الشيخ أيها ثني حدِّ الحريري: قال ثم
من هنا ها فإن الصابئون؟ عليه ما أم اإلسالم عىل أم املجوسية عىل أم النرصانية عىل أم
وهو يتفلسف من هنا وها وأمثالهما، ار الخمَّ وابن ُزْرعة كابن نرصاني وهو يتفلسف

تحريف. وهو «إذا»، «أ»: يف 29

لها. معنى ال الناسخ من زيادة وهي «وما»، «أ»: يف «الرشيعة» قوله بعد ورد 30

الناسخ. من زيادة الالمان وهذان «لألخرى». «أ»: يف 31

«النوية». 32

هنا. لها معنى وال «قبله»، قوله: «العالم» قوله بعد «أ» يف ورد 33
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والنُّوشجانيِّ سليمان كأبي مسلم وهو يتفلسف من هنا وها يعيش، بن الخري كأبي يهودي
الدين بذلك تدين أن34 الطوائف هذه من طائفة لكل أباحت الفلسفة إن أفتقول وغريهما،
واملنشأ والِجِبلَّة بالَهْدي اإلسالم أهل من فإنك غريُك، ليُخاَطَب هذا ودَْع عليه؟ نشأت الذي
يراعي والسنة، بالكتاب ويتقيد الدين، بأركان يقوم منكم واحًدا نرى ال بالنا فما والوراثة،
الصحابة؟ أعني الفلسفة، من األول الصدر كان وأين النافلة؟ ووظائَف الفريضة معالم
عىل والنعيم، الفوز من فيه ما مع35 العظيم، األمر هذا خِفي ولَم منها؟ التابعون كان وأين
وأصحاب والعبَّاد اد والزهَّ الفقهاء وفيهم هذا، يومنا إىل والثالثة والثانية األوىل الجماعة
آجل؟ وثواٍب عاجل بخرٍي عاد ما وكلِّ الدقيق ودقيق الدقيق يف والناظرون والتَُّقى الورع
عىل ودَللتم رشاء، وال دلو بال واستقيتم االرتغاء،37 يف الَحْسو أرسرتم لقد هيهات36
ال وهللا هللا، رفعه ما وتضعوا هللا وضعه ما تقيموا أن وأردتم ُمنَّتكم، وضعف ُفسولتكم

يريد. ملا ال فعَّ أمره عىل غالٌب هو بل يُغاَلب
وُكبُّوا خائبني، أعقابهم عىل فنكصوا والحديث، القديم يف خلٌق الكيد هذا حاول قد
للرشيعة ُمَقاِوَدة38 الفلسفة أن ادَّعى فإنه البَْلخي زيد أبو منهم خارسين، لوجوههم
وانقاد يِْديَّة، الزَّ مذهب وأظهر ِظْرئ، واألخرى أُمٌّ إحداهما وأن للفلسفة، مشاكلة والرشيعَة
الناَس ويدعو الرشيعة، بشفاعة الفلسفة نرش يف يعمل أن له كتب الذي خراسان ألمري
إرادته، وبني بينه وحال ِدعامته، وقوَّض كلمتَه، هللا فشتَّت والرَّغبة، والشفقة باللُّْطف إليها

يشء. ذلك من له يتمَّ فلم وقوته، َحْوله إىل وَوَكله
إىل ولجأ يعيَّة، بالشِّ املعروفة الطائفَة وخدم النيسابوري، تمام أبو رام39 وكذلك
هذه من نفسه يف بما وينطق قوة، به له ليكون الِجييل مرداويج40 وزير محمد بن مطرِّف

تحريف. وهو تدين»، «ملن «أ»: يف 34

الناسخ. من زيادة «عىل» وقوله فيه»، ما مع «عىل «أ»: يف 35

الناسخ. من زيادة هنا» «ها وقوله هيهات»، هنا «ها «أ»: يف 36

القليل طلب يظهر ملن أو خالفه، يريد وهو أمًرا يظهر ملن يُرضب مثل وهذا الرغوة، أخذ االرتغاء: 37
عليه حرمت وقد ارتغاء، يف حسًوا يُِرسُّ فقال: امرأته أم قبَّل رجل يف الشعبي ُسئل وقد الكثري، يريد وهو

امرأته.
«مقارنة». «ب»: ويف واحد. قود يف معها تسري أنها يريد لها، مساوقة أي للرشيعة: مقاودة 38

«أم». «أ»: يف 39

تحريف. وهو مردامج»، وزير أحمر «ابن النسختني: كلتا يف 40
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َقَصد بعينه وهذا بيته. يف وتواريًا نفسه، يف ومهانًة قْدره، يف صغًرا إال زادته فما الجملة،
ن يتحصَّ فمرًة قتلُه، ويُْرتََصد دُمه يُنْذَر صقع إىل ُصْقع من مطروًدا زال فما العامريُّ
بُكتٍب العامة إىل يتقرب ومرًة بنَيسابور، الجيش صاحب إىل يلجأ ومرًة العميد، ابن بفناء
يف والكالم العاَلم وبِقدم باإللحاد، ويُْقرف يُتَّهم ذلك عىل وهو اإلسالم، نرصة يف يصنفها
بها هللا أنزل ما التي الهذيان رضوب من هذا أشبه وما واملكان، والزمان والصورة الَهيُوَىل

أمتُه. فيها أفاضْت وال رسولُه، إليها دعا وال كتابَه،
من كل إىل كالمه ويلقي متَّهم، كٌل إليه ويجلس بدعة، كل صاحَب يُناِغي ذلك ومع

للباطن. وظاهًرا للظاهر باطنًا ادعى
وسقراط كأرسطوطاليس منهم، ويقتبس عنهم يأخذ الذين41 األئمة أن عندي وما
نسج من هذا وإنما والباطن، الظاهر حديث كتبهم يف ذكروا الكفر، رهِط وأفالطون
دبَّره بعينه وهذا التُّهم، من فيه هم ما أنفسهم عىل الساترين اإلسالم، يف القدَّاحني
األرض، أطراف يف الدعاة وبثُّوا بقزوين الناجمون دندن43 وبهذا باألمس، الَهَجِريُّون42

النفوس. وفتنوا44 الرغائب وبذلوا
ِظلٍّ إَِىل ﴿انَْطِلُقوا وجل: عز قوله يف القرآن آليات الطوائف هذه تأويالت سمعنا وقد
ويف الَعذَاُب﴾ ِقبَِلِه ِمْن وَظاِهُرُه الرَّْحَمُة ِفيِه ﴿بَاِطنُُه تعاىل: قوله ويف ُشَعٍب﴾ ثََالِث ِذي
أَنُْفِسِهْم َوِيف اْآلَفاِق ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم تعاىل: قوله ويف ﴾ َعَرشَ ِتْسَعَة ﴿َعَليَْها تعاىل: قوله
والحيلة التورية من فدعونا46 ويَُعول45 يطول مما ذلك غري إىل ﴾ اْلَحقُّ َُّه أَن َلُهْم َ يَتَبنَيَّ َحتَّى
فالناُس بالترصيح، يتصل] ال ليشء واإلرادة [باإلرادة، يتصل ال يشء عن والكناية واإليهام

ودراهمهم. لدنانريهم الصيارفة من ببُغيتهم47 الظََّفر عىل وأحرص ألديانهم أنْقد

تحريف. وهو «الدين»، النسختني: كلتا يف 41

«الهجون». النسختني: كلتا يف 42

كالم. منه يُفهم ولم م نغَّ إذا الرجُل ودندن ، وطنَّ صوَّت إذا الذباب، دندن يقال: 43

«وقتلوا». النسختني: كلتا يف 44

وأهمه. وغلبه عليه ثقل إذا فالنًا اليشء عال من يعول: 45

تحريف. وهو عنونا»، «قد النسختني: كلتا يف 46

«بنصيبهم». «أ»: يف 47
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قال: الحيلة، وقلة والعجز الغيظ من إهابه يتفرى وكاد سمع بما املقديس انبهر فلما
الشحناء، ويطرح48 العداوة، يورث أهلها غري يف الحكمة ونرش جهلوا، ما أعداء الناس

الفتنة. َزنْد ويقدح
هذا من سليمان، أبا يا فقال: بالظفر، الواثق ِعْطفة وعطف امُلِدلِّ كرَّ الحريري كرَّ ثم
من بيضاءَ خرجْت يًدا وأن انفلق، البحر وأن حية، انقلبت موىس عصا أن منكم يُِقر الذي
جًة مؤجَّ ناًرا وأن ذَكر، غري من أنثى ولدتْه آخَر وأن تراب، من ُخلق بًرشا وأن سوء، غري
إىل فنظر بُعث ثم عاٍم مائة مات رجًال وأن وسالًما، برًدا له فصارت إنساٌن فيها ُطرح
ُدبِّر49 طينًا وأن َحِيَي، ميٍِّت عن أ تفقَّ قربًا وأن ا، يتغريَّ لم حاَليهما عىل ورشابه طعامه
أصابع من نبع ماءً وأن تكلم، ذئبًا وأن ، حنَّ جذًعا وأن ، انشقَّ قمًرا وأن فطار، فيه فنُِفخ

َقطاة؟ جسم قْدر يف ثريدٍة من شِبعْت جماعًة وأن عظيم، جيٌش منه فَرِوي
والبدائع الخوارق هذه فيها التي الرشائع من رشيعة إىل تَْدعون كنتم إن هذا، وعىل
وال تأويل غري من ِمْرية، وال فيها ريب ال كائنة ثابتة صحيحة كلَّها هذه بأن فاعرتفوا
تواتي واملوادَّ كله، هذا تفعل الطبائع بأن َخطَّكم وأعطونا تلبيس، وال تعليل وال تدليس،
فإن والباطن، والظاهر والِغيلة،50 والحيلة التورية ودعوا عليه. يقدر تعاىل وهللا له،
الرامي يرمي وبينهما الفلسفة، فن من الرشيعة وال الرشيعة، جنس من ليست الفلسفة
أن يذكرون األديان جميع من املتألِّهني من يَّانني الدَّ وجدنا ما أنا عىل الهامي. ويَْهمي
موىس هذا اليونانيني، من واقتباسها بطلبها وأمروا الفلسفة إىل َدَعْوا قد رشائعهم أصحاب
إليهم يعزو من نَُحقَّ لم ملسو هيلع هللا ىلص محمد إىل ويحيى وزكريا وسليمان وداود وإبراهيم وعيىس

الحديث. هذا عليهم ويعلِّق الباب، هذا من شيئًا
االستحقار هذا يف سليمان أبي من إال الكالم هذا جميع من عجبي ما الوزير: قال
بن يحيى غلمان من وهو باملنطقي، يُعَرف رجل وهو والتعصب، واالحتشاد والتغضب،

البيان. بغاية كتبهم دقائق وتفسريَ يونان، كتب عليه ويقرأ النرصاني، عدي
يشء، يف الرشيعة من ليست لكنها حٌق الفلسفة إن يقول: سليمان أبا إن فقلُت:
وصاحب مبعوث، الرشيعة وصاحب يشء، يف الفلسفة من ليست لكنها حٌق والرشيعة

القلوب. يف يلقيها أي الشحناء: يطرح 48

الطري. كهيئة صنع أي دبر: 49

الخديعة. الغيلة: 50
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واألول ببحثه، مخصوص واآلخر بالوحي، مخصوص وأحدهما إليه، مبعوث الفلسفة
تلقاء من شيئًا أقول وما يل، وقيل وُعلِّمت، أُمرت يقول: وهذا كادح، والثاني ، مكفيٌّ
أهتدي العقل نور يقول: وهذا واستقبحت. واستحسنت ونظرت رأيت يقول: وهذا نفيس،
وقال تعاىل، هللا قال يقول: وهذا بضيائه. أميش الخلق خالق نور معي يقول: وهذا به،
تأويل، وسائغ تنزيل، ظاهر هذا من ويُسمع وسقراط. أفالطن قال يقول: وهذا امللك،
واألُسطقسُّ والطبيعة والصورة الهيوىل اآلخر من ويُسمع أمة، واتفاق سنة، وتحقيق
وال يهودي وال مسلٍم من يُسمع ال مما هذا شاكل وما واللَّييس، واألَييس والعريض والذاتي

مانَوي. وال مجويس وال نرصاني
الديانات، عن بنظره يُعرض أن عليه فيجب يتفلسف أن أراد من أيًضا: ويقول
مفرتَقني بهما ويتحىل الفلسفة عن بعنايته يَُعرِّد51 أن عليه فيجب التدين اختار ومن
له أوضحه ما عىل تعاىل، هللا إىل متقربًا بالدين ويكون مختلفني، حالني عىل مكانني يف
العالم هذا يف تعاىل هللا لقدرة متصفًحا بالحكمة ويكون تعاىل، هللا عن الرشيعة صاحب
يجحد ال أعني باآلخر. أحدهما يهدم وال عقل، لكل املحرية عني لكل الباهرة للزينة الجامع
هذا تعاىل هللا استخزن عما يغفل وال ًال، ومفصَّ مجمًال الرشيعة صاحب إليه ألقى ما
بإرادته، وانتظم بمشيئته، واستقام بحكمته، واشتمل بقدرته، ظهر ما عىل العظيم الخلق
النبوة آيات وبدائع الرشيعة، من ورأيه عقله يف يبُعد ما عىل يعرتض وال بعلمه. واستتمَّ
مأخوذة والديانة الغاية، عىل املقصور العقل من مأخوذة الفلسفة فإن الفلسفة، بأحكام

بالقدرة. العلم52 من الوارد الوحي من
عرض ما وغاية املستطاع، وأخذ الكالم، جماع ولكنه صعب، هذا إن ولعمري قال:

التكاليف. وبرضوب بالعلل امُلزاح باللطائف، املؤيَّد اإلنسان له
لهم ونصب سبيلني لهم نهج أنه الخلق هذا عىل تعاىل هللا نعمة فضل ومن قال:
أحدهما. بسلوك وإما بسلوكهما إما رضوانه دار إىل ليصلوا نجدين53 لهم وأبان َعلمني،
قال: املكان؟ هذا يف رسمتَهما اللذين الطريقني عىل هللا دل فهالَّ البخاري: له فقال
إال يعلمها وما هذا فحوى ويف اْلَعاِلُموَن﴾، إِالَّ يَْعِقلَُها ﴿َوَما قال: أما عٍم، ولكنك وبنيَّ دلَّ

ويحيد. ينكب يعرد: 51

«العقل». النسختني: كلتا يف 52

والعلم. العقل إىل والنجدين والعلمني بالسبيلني يشري 53
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أال بهما، اإلنسان كمال ألن بالعقل، العلَم وصل كما بالعلم العقَل وصل فقد العاملون؟
العقل من ُخيلِّ متى العالم كذلك بعقله؟ انتفاُعه قلَّ العلم من ُعرِّي متى العاقل أن ترى
أُوِيل يَا ﴿َفاْعتَِربُوا قال: أما األَْلبَاِب﴾؟ أُولُوا إِالَّ يَتَذَكَُّر ﴿َوَما قال: أما بعلمه، انتفاعه بَطل
ِمَن َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن قال: حني قوًما ذمَّ أَما اْلُقْرآَن﴾؟ يَتََدبَُّروَن ﴿أََفَال قال: أما اْألَبَْصاِر﴾؟
َوَجَعْلنَا َفأَْحيَيْنَاُه َميْتًا َكاَن ﴿أََوَمْن قال: أفما َغاِفلُوَن﴾؟ ُهْم اْآلِخَرِة َعِن َوُهْم نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة
﴿َوَكأَيِّْن قال: أما ِمنَْها﴾؟ ِبَخاِرٍج َليَْس الظُّلَُماِت ِيف َمثَلُُه َكَمْن النَّاِس ِيف ِبِه يَْمِيش نُوًرا َلُه
ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ قال: أما ُمْعِرُضوَن﴾؟ َعنَْها َوُهْم َعَليَْها يَُمرُّوَن َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف آيٍَة ِمْن
بهذا محيٌط وجل عز هللا وكتاب َشِهيٌد﴾؟ َوُهَو ْمَع السَّ أَْلَقى أَْو َقْلٌب َلُه َكاَن ِلَمْن َلِذْكَرى
يعلو وال ذهنك، يبلغه وال عقلك، يناله ال فيما هذا ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسوله طاعة إىل تقاد وإنما كله،
ركبوا ملحدين دهريني قوٍم من اآلفة دخلت وإنما له، والتسليم باتباعه فأمرك فكرك، إليه
وتقبيحهم بتحسينهم األمور وقابلوا بالتعصب، الشْغب إىل ومالوا والجهل، الجدل مطية
ونظرهم، رأيُهم لحاقه عن ويتخلف ذرَعهم، يفوت ما ذلك وراء أن وجهلوا وتهجينهم،
القدوس، عبد بن صالح منهم معروفة، الطائفة وهذه برصهم. ذلك ُكنه دون ويعمى
طاحوا هؤالء فإن يَْمري، والصَّ الراَوندي، وابن الغيث، أبي بن ومطر العوجاء، أبي وابن

واملجانة. الخالعة أصحاَب جهلهم إىل واستجرُّوا الضاللة، أودية يف
والديانة، الفلسفة بني جمعوا للذين الوصف بهذا تركَت الذي فما البخاري: فقال
قال: واملكتوم؟ والبادي والجيل، والخفي والباطن، الظاهر طريق عىل بهذه هذه ووصلوا
موافقٌة والرشيعة للرشيعة، مواطئٌة الفلسفة أن زعموا القوُم العريض، الطويل لهم تركت
كتاب وضع ما أفالطن وأن الحكيم، وقال النبي، قال القائل: قول بني فرق وال للفلسفة،
فرٌع النبوة وأن ونؤخر، نقدِّم الذي وما نبحث، يشء وبأي نقول، كيف لنعلم إال النواميس
يأتي ما تتميم إىل محتاٌج النبي وأن العالم، علم أصل الفلسفة وأن الفلسفة، فروع من
يعنيِّ أن له الدين صاحب وأن أشبهه. وما هذا عنه، غنٌي والحكيَم الحكيم، جهة من به
السنة، وتثبت الجماعة، وتتفق الكلمة، وتنتظم املصلحة، تتم حتى ويكنِّي ويشري ويورِّي
سنٌن ووسائطها مبتَدعة، أموٌر الرشيعة «أوائل منهم: قائل قال وحتى املعيشة، وتحلو
والفلسفة إلهية الرشيعة «إن قويل: من النعت هذا وإن منتَزعة»، حقوٌق وأواخرها متبَعة،
وهذه إليها، ومطمأٌَن بها موثوٌق تلك وأن بالعقل، وهذه بالوحي تلك أن أعني برشية»،

عليها. مضطَرٌب فيها مشكوٌك
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هذا يزول وكان الطريق، هذه الرشيعة صاحب ينهج لْم فِلَم البخاري: له قال
مستغَرٌق الرشيعة صاحب إن فقال: السوق؟ هذه وتكَسد الظن، هذا وينتفي الخصام،
بما مأخوذ ألنه وينظره، ويجده ويبرصه، يراه ما عىل محبوس فهو اإللهي، بالنور
إىل يدعو فلهذا عداه، ما كل عن الصدر بوديعة وناله بالحس، وأدركه بالِعيان، شِهده
لطاعته، وأذعن إلجابته، ق وفِّ من إال بدعوته يسَعد وال له، حصل الذي كماله اقتباس
عن غنٌي اإللهي والكمال إلهي، كماٌل والدين برشي كمال والفلسفة بكلمته. واهتدى
وجل عز هللا أمر وما هذا. فهذا اإللهي، الكمال إىل فقريٌ البرشي والكمال البرشي، الكمال
البحث القلوب إىل حبب وال االستنباط، إىل القلوب حرك وال التدبر، عىل حثَّ وال باالعتبار،
وال بالتسليم، أمر وال أذكياء، أتقياء ألبَّاء حكماء عباده ليكون إال املكنونات؛ طلب يف
معتصمني عليه، متوكلني إليه، الجئني عباده ليكون إال التعمق يف واإلفراط الغلو حظر
بنيَّ ما فبنيَّ ورهبًا، رغبًا ويعبدونه وطمًعا، خوًفا يدعونه له، راجني منه، خائفني به،
وال إليه، حاجتُهم لتدوم أخفى ما وأخفى وخدمته، وطاعته وعبادته، معرفته عىل حرًصا
والتمرد، التجرب يعرض وباالستغناء والتجرد، الخضوع يقع وبالحاجة عنه، الِغنى يقع
ورفعها دفعها إىل سبيل وال والعادلة، الجائرة بالسرية وثابتة بالعادة، جاريٌة أموٌر وهذه
من عند يجده بما نقصه م يتمِّ أن شيئًا بعقله أدرك من كلَّ لزم فلهذا وجحدها، وإنكارها

ربه. من بوْحٍي أدرك ما أدرك
الوحي بنور كثري معقوٍل عىل أتت قد الرشيعة أن الجملة هذه يؤكد مما أيًضا: وقال

قليل. وال كثرٍي ال الوحي من يشء عىل الفلسفة تأِت ولم املنري،
يَفزعون كانوا وإنما صادق، هللا قبَل من رسوٌل وال يُعرف، نبٌي ليونان وليس قال:
يف أحوالهم ومنافع عيشهم ونظام حياتهم مصالح يجمع ناموٍس وضع يف حكمائهم إىل
أجزائها، من بجزء تحىلَّ من وتقدِّم أهلها، وتؤثر الحكمة تحب ملوكهم وكانت عاجلتهم،
والنهار، الليل وأخلقه الزمان، أباله إذا حتى إليه، ويُرجع به يُعمل الناموس ذلك وكان
األحوال حسب عىل نقصاٍن، أو تقدم ما عىل يشء بزيادة جديًدا آخر ناموًسا فوضعوا عادوا
حني ملكه أيام يف اإلسكندر إن يقال: ال ولهذا الناس، بني واملغلوبة الناس، عىل الغالبة
قال: أو فالن، له يقال نبيٍّا يذكر وكان وكذا، كذا رشيعته كانت املرشق إىل املغرب من سار
الديار، وحيازة امللك، طلب يف الغلبة طريق عىل امللوك من وغريه داًرا واقع ولقد نبي، أنا
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مشهوًرا ذلك لكان حديٌث وللنبي ذكٌر للنبوة كان ولو والغارة، والسبي األموال، وجباية
معروًفا. ومؤرًَّخا مذكوًرا،

إن قلُت: والتفصيل. الرشح هذا عىل مثله سمعت ما عجيٌب كالٌم هذا الوزير: قال
واألنباء الرُّوحانية األمور يف عليه يُغَلق ال الصدر، واسع البحر، غزير سليمان أبا شيخنا
االعتدال، حسن مزاًجا أوتي وقد الوحدة، كثري الفكرة، طويل وهو الغيبية، واألرسار اإللهية
بمعاَرضاٍت مكتنَفٌة اجتباها التي هذه وطريقته املجال. فسيح ولسانًا املنال، بعيَد وخاطًرا
الرشيعة أفرز قد ألنه لها، بتلخيصه أحٍد كل يفي وليس لخصمائه، مداخل وعليها واسعة،
ملحمد صاحبًا رأيت وقد باملناقضة. شبيٌه وهذا مًعا، انتحالهما عىل حث ثم الفلسفة، من
املوضع هذا يف يشادُّه الطبيب غانم أبو له يقال الرَّي من ورد األيام هذه يف زكرياء بن
ورقات. يف كالمهما رسمُت أذنَت وإذا الخصم، عىل ينكره بما القول ويُلزمه ويضايقه،
والقصد إغالًقا، إال يزيده ال بالجدل وتقليبُه إليه، رمى الذي الغرض بان قد الوزير: فقال
ال واالجتماع بالتالقي يتوفر كان منه حظَّنا فليَت هذا ومع كاٍف، عليه والوقوف معروف،

اإلمتاع. غاية املؤانسة يف بلغَت فقد الوداع فائدة هات والسماع. بالرواية
أذنَت فإن الِجد، وينايف الهزل يشبه بما الرشيفة الِفَقر هذه مثل أختم أن أكره قلت:
إال روايتك من عهدنا فما أحببَت، ما هات قال: تقدم. ملا وِدعامة أساًسا يكون ما رويُت

رؤيتك. إىل يشوِّقنا ما
وترُكه العفاف، آفُة والهوى هًوى ٌ خطأ أنه يعلم بما الرجل عمل املقفع: ابن قال قلت:
هو أصواٌب يعلم ال ما عىل وإقداُمه الدين، آفُة والتهاون تهاُون صواٌب أنه يعلم بما العمل

الرأي. آفة واللَّجاج َلجاج ٌ خطأ أم
العقل! ُكنه يف رتبتَه أعىل وما الكالم! هذا رونَق أكثَر ما نفسه: هللا حرس — فقال
الفينة، بعد الفيْنة يف العقل ح تروِّ فإنها الِفَقر هذه من لطيًفا جزءًا يل اجمع بل لنا، اكتبه
نفعه، عم شعَّ فإذا مرًة، ويربق مرًة يشع بل وقت، كل يف يشع ليس العقل نور فإن
آخر يشءٌ معك كان إن فقال: أفعل. قلت: نفعه. بَطل خِفي وإذا نفعه، خصَّ برق وإذا
له: قيل فإنه صفوان! بن خالد قال ما أحسَن وما يُمل، ال الحسن الحديث فإن فاذكره،
الزمان54 من يَُمل ال الحديث إن خالد، صدق قال: العتيق. يُملُّ إنما قال: الحديث؟ أتَمل

الزمان. من وقت يف أي الزمان: من 54
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بتكرر يعرض امللل وإنما أوانه؟ وفاتحة زمانه أول يف يُمل فكيف وإال يليه،55 فيما إال
لذة. جديٍد لكل قيل: ولهذا الجديد، إىل الطبع ونزاع الحس وَضَجر الزمان

فكتب والَغبُوق، بُوح الصَّ عىل عكف مملكتَه أنورشوان كرسى تقلد ملا أنه فحكيُت
ذلك تخفيف والوجُه الرعية، عىل رضًرا امَللك إدمان يف إن فيها: يقول رقعًة وزيره إليه
كانت إذا هذا، يا ترجمتُه: بما بالفارسية الرقعة ظهر عىل ع فوقَّ اململكة. أمور يف والنظُر
نمنع فِلَم عاملة، بالحق وُعمالنا عامرة، باستقامتنا والدنيا عادلة، وسريتنا آمنة، سبلنا

عاجلة؟ فرحًة
امللك هذا عن رضاه كان فكيف قال: شيخنا، سليمان أبو قلت: بهذا؟ حدثك من قال:
واإلفراط إفراط اإلدمان أن أحدها وجوه؛ من أخطأ فقال: اعرتض فقلت: القول؟ هذا يف
لم متى بالحق والعمل الدنيا وعمارة السرية وعدل السبيل أمن أن جهل أنه واآلَخر مذموم،
لدوام الجالب باالهتمام تحَفظ ولم التامة، بالعناية تَحط ولم الساهر، الطرُف بها يوكَّل
أعز الزمان أن واآلَخر للدِّعامة، مزعِزٌع لالنتقاض، باٌب والنقص النقص إليها دبَّ النظام؛
باكتساب الناطقة النفس تكميل يف فإن والتمتع، والتلذذ والرشب األكل يف يُبذل أن من
قصريًا، العمر كان إذا فكيف العمر، أضعاف يستوعب ما عنها الَغيِّ وإبعاد لها الرشد
وقفْت إذا والعامة الخاصة أن عليه ذهب أنه واآلَخر كبريًا؟! الهوى إليه يدعو ما وكان
وحدَّثت به، واستهانت ازدرتْه الشهوات، طلب يف وانهماكه باللذات، امللك استهتار عىل
والقيِّم أمرها يف بالناظر والعامة الخاصة واستهانة الحمري. وعادات الخنازير بأخالق عنه
بها والتفَت املحافل، يف وانترشت اللسان، إىل تطرَّقت القلوب عىل تكررت متى بشأنها
الحشمة وارتفاع للحشمة، رافعٌة الهيبة وقلُة للهيبة، مكَرسٌة وهذه بعض، إىل بعضهم
، قطُّ راصٍد طامٍع من املِلك خال وما الهلكة، من مأمونٍة غري والوثبة الوثبة، عىل باعٌث
من واملنازع الضد ينجم وقد منازع، وال له ضد ال أنه يظن أن الحازم للمِلك ينبغي وليس

املائق!56 يقظة أقلَّ وما الوامق! حزَم أقلَّ وما الواثق! خجل أكثَر وما يحتسب، ال حيث

ما يقتيض بعُد اآلتي الكالم وسياق كلتيهما، يف تحريف وهو تحته، ما نسخة: ويف فاتحته، نسخة: يف 55

أثبتنا.
تحريف. وهو «الفائق»، النسختني: كلتا ويف . الغرُّ األحمق املائق: 56
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عىل وإكباٍب وحزٍم، وتتبٍُّع وبحٍث، تحفٍظ ذا السائس كان متى الضد: وعىل قال: ثم
وبث املنكر ورفع املعلوم وتحقق املجهول وتعرُّف الخَلل وسد األَود وتقويم الشَعث لم
النََّصفة، بينها والتزمت الهيبة، واستشعرت والخاصة، العامة منه احرتسْت املعروف؛
الحيلة نفوذ من يئس للغرة راصٌد للدولة كان وإن ومراعاتها، معاناتها من كثريًا وُكِفيت
له، بالتعرض نفسه يحدث لم حراًسا عليه وعِهد حصينًا مكانًا رأى إذا اللص ألن فيها،
السبب َضعف وإذا باألسباب، واألعراض طريق. إليه وبابًا ثُلمة، فيه قرصا يقصد وإنما

العَرض. انقطع السبب انقطع وإذا العَرض، َضعف
من تسمع عما حدِّثني ذلك: بعد وقال شاٍف. كاٍف كالٌم هذا أيامه: هللا أدام — فقال

حديثنا. يف العامة
نزل فلما الشط، عىل اليوم الناس اجتمع يقولون: قوًما الطاق بباب سمعت قلُت:
الكسب وتعذر الطعام وَعَوز القوت غالء وذكروا وضجوا صاحوا املركب لريكب الوزير
وإظهار الوجه قطوب مع ُمرٍّ بجواٍب أجابهم وأنه العيال، صاحب وتهتُّك الفقر وغلبة

النُّخالة. تأكلوا لم بعُد باالستغاثة: التربم
جائعًة ضعيفًة جاهلًة عامًة أقابل ولم بال، عىل يل خطر وال هذا، قلت ما وهللا فقال:
التشنيع وقصد الفساد وأحب الرشَّ طرح57 من يقوله وهذا الخشناء، الكلمة هذه بمثل
وشغله ه، رشَّ هللا كفاني يوسف) ابن (يعني الكلب العدو هذا وهو مني، واإليحاش عيلَّ
وأرسم الخزانة، من أطلقه بماٍل وللفقراء لها ألنظرنَّ وهللا رأسه! عىل كيده ونكَّس بنفسه،
شيخها، يذكر ما عىل َمَحلٍة كل يف الفقراء إىل ذلك ويصل بدرهم، ثمانية الخبز ببيع
أحسن — ذلك ففعل الواجد! الغني ويشرتيه لهم، يقوَّم الذي السعر عىل الباقون ويبيع
بطول واملجامع الجوامع يف له الدعاء بنرش وأبلغته وشاهدُت، عرفُت ما عىل — جزاءه هللا
رسم ما عىل الِفَقر من جزءًا كتبُت ثم األولياء. ونرص األعداء وكبت الَعالء ودوام البقاء
من آخر بجزء الجزء هذا صل فقال: عليه فقرأته اقرأ. يل: قال إليه أوصلته فلما قبل، من

السابعة الليلة الثاني، الجزء مثله، للمؤلف سبق قد تعبري وهذا القلوب، يف ألقاه أي الرش»: «طرح 57

املعنى. هذا به مريًدا عرشة،
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مقدٌم فإنه القرآن، معاني من وبيشء الشعر، من وبجزء والصحابة، ملسو هيلع هللا ىلص النبي حديث
وأثاب به، العمل إىل ونَدب فهمه، إىل وأحوج خطره، من هللا رفع ما بحسب يشء كل عىل

منه. والتعجب فيه التفكر عىل
ما له: عمرو فقال الحكومة، قصة يف العاص بن عمرو «جهينة» من رجٌل وعظ58
الظِّلف فإن فاسكت الباطل، يرضك وال الحق، ينفعك ما فوهللا جهينة؟ تيس يا وذاك أنت

الخف. مع يجري ال
والحصانة. واملحتَطب واملرعى املاء عىل تُبنى املدن إن الحكماء: بعض وقال

الشاعر: وقال

ال��ق��اب��ِس ب��ك��ف ن��اٌر ك��أن��ه ال��دام��ِس ال��ظ��الِم ف��ي ُس��ه��ي��ٌل الح

وكان أخاه وأخذ أخته دفع حني — اإلطنابة بن عمرو يف مالك بن عامر بن ربيعة قال
املساهاة:59 العرب تسميه الذي وهو أخته، صداَق إليه أخيه دفع وجعل قومه، يف أسريًا

الشاعر: وقال إليه. أُرشدُت الذي وعزمي له ُهديت الذي حزمي فَقد

ك��ث��ي��ُر ذاك ب��ع��د وت��م��ٌر ف��ُزب��ٌد إف��اَل��ه60 وراَع��ى ع��م��ٌرو ب��ه��ا وس��اَه��ى

أوسق. عرشة املوىل ودية وسًقا، خمسني الهجني ودية َوْسٍق، مائة العربي دية وكانت
بعريًا. وعرشين خمسًة املوىل ودية بعرٍي، مائة امُلْخِول امُلِعمِّ دية تجعل العرب وكانت

عرشة السابعة الليلة غري أخرى ليلة يف الوزير عىل املؤلف قرأها قد اآلتية الِفقر هذه أن لنا يلوح 58

والليلة عرشة، الثامنة الليلة هي هذه فتكون وإذن ذلك. عىل يدل ما األصول يف يرد لم وإن السابقة،
ليلة يف الفقر هذه كتابة املؤلف إىل الوزير يطلب أن يُعقل ال إذ عرشة، التاسعة الليلة هي بعد اآلتية

الوزير. إىل بإرسالها واكتفى كتبها لعله أو الليلة، نفس يف يقرؤها ثم فيكتبها
يف االستقصاء وترك املسامحة وهي املساهاة معنى من فيه ملا باملساهاة النكاح هذا سموا لعلهم 59

املعارشة.
أفيل. الواحد اإلبل، صغار «اإلفال»: 60
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جرير: وقال

وص��دوُر تُ��َرى أذن��اٌب ول��ل��ن��اِس ط��يِّ��ٍئ أذن��اَب ن��ب��ه��ان ب��ن��ي رأي��ُت
م��ه��وُر ل��ه��ن ال��م��ع��زى ش��رط وف��ي ن��س��ائ��ه��م م��ه��ور ال��ِم��ْع��زى َش��َرط61 ت��رى

كالب:62 بن جعفر بن خالد وقال

أح��رارا ف��ت��وال��دوا أع��ت��ق��تُ��ه��م ب��ع��دم��ا «ه��وازُن» ت��ك��ف��رن��ي ك��ي��ف ب��ل
األوت��ارا وأك��ث��َر األن��وَف ج��دَع ب��ع��دم��ا ُزه��ي��ًرا ربَّ��ه��ُم وق��ت��ل��ُت
وِب��ك��ارا؟ َه��ج��ائ��نً��ا ال��م��ل��وك ُع��ق��ل63 ودي��ات��ه��م ن��س��ائ��ه��م م��ه��ر وج��ع��ل��ُت

عبًدا: وكان صخٍر، بن جندل وقال

وُع��ق��وُل64 ُص��ْدق��ٌة م��ال��ي س��اق وال خ��َدلَّ��ٌج دلٍّ ذات ��ي ِرقِّ ف��كَّ وم��ا
أق��ول ك��ي��ف ال��ي��وم أدري ف��أص��ب��ح��ُت ِخ��ْض��ِرٍم65 أب��ي��َض ك��لُّ نَ��م��ان��ي ول��ك��ن

صغارها. املعزى»: «رشط 61

كانت فإذا يعرشهم وكان ربا، إال جذيمة بن زهري ترى ال كانت هوازن أن الشعر هذا حديث من كان 62

فلم فذاقه سمن، فيه بنحى مرة عجوز فأتته باإلتاوة، هوازن وأتته جذيمة بن زهري أتاها عكاظ سوق
بن خالد وآىل قومها، فغضب فانكشفت األرض عىل فسقطت يده، يف كانت بقوس فدفعها طعمه، يرَض
موضع هنا ليس طويل حديث يف فقتله، الفرصة أمكنته حتى عدته لذلك يعد يزل فلم يقتله، أن جعفر

ج١). األرب، بلوغ يف (انظره ذكره
الكرائم. البيض اإلبل: من والهجائن الحسنة. الفتية الناقة وهي عقال، جمع العقل: 63

عقل. واحده الديات، والعقول: املهر. والصدقة: والساقني. الذراعني املمتلئة املرأة الخدلج: 64
السيد. «الخرضم»: 65
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(روَّاد)، هللا عبد بن الجرَّاح ابنه بقتله الغطفاني الَجْوَشن بن هللا عبَد الكلبيُّ وقتل
فقال: الدية، عليه عرضوا وكانوا

وظ��اه��ُر ُم��ْس��تَ��س��رٌّ م��ن��ه ال��ق��ل��ب ع��ل��ى وج��دت��ه غ��ل��ي��ًال ب��روَّاٍد َش��َف��ي��ُت
خ��اب��ُر األح��ادي��َث ع��ن��ي ي��ح��دِّث��ه وم��ط��رٍق أُدَم��ى66 ب��ي��ن ق��ب��ًرا ل��ي��َت أال
األب��اع��ر تَ��دي��ه م��ا ك��ري��ٌم ف��ق��ل��ُت: ون��ف��ت��دي أب��ي��ه م��ن نَ��ِدي��ه وق��ال��وا
ال��م��ع��اي��ُر؟ وتَ��بْ��َق��ى أق��واٌل وتَ��ْغ��بُ��ر َدثْ��ُره67 ي��ذه��ب ال��م��ال أن ت��ر أل��م

طيئ. وبالد َفَدك بني غديران68 ومطرق أَدمى
عىل يقدر ال كان وإن أي راِزم، وهو نعم قالت: البازل؟ يَلَقح هل : الُخسِّ ابنة سئلت
إذا فَربَْكَعه َرضبه ويقال: بازٌل، وناقٌة بازٌل69 جمٌل يقال: والهزال. الضعف من القيام

خربها. يل انظر أي اإلبل، هذه يل ِشْم ويقال: وتََربَْكع، أبْركه
أمه بغري غذِّي ما وكل وَجِذٌع، وُمْحثٌَل َجِحٌن غذاؤه: ساء إذا بهيمٍة كل لولد ويقال

الغذاء. السيئ كلُّه ِغل والسَّ والوَِغل الجحن70 وكذلك ، َعِجيٌّ له: يقال
تِرد وسقاؤها، حذاؤها71 معها ولها؟ َلك ما فقال: اإلبل، ضالة عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي سئل

«ربُّها». يأتيها حتى الشجر من وتأكل املاء
للذئب. أو ألخيك أو لك هي فقال: الغنم، ضالة عن السالم عليه سئل

وِعفاصها72 وِوعاءها وتحيصِوكاءَها سنة تعرِّفها قال: فاللَُّقَطة؟ السالم: عليه له قيل
إليه. فأدِّها صاحبها جاء فإن وعدَدها،

للشعر. وسكِّنت الدال، وفتح الهمزة بضم أدمى، 66
تبقى. أي أقوال»: و«تغرب الوافر. الكثري الدثر»: «املال 67

ما منها املوضع، هذا تعيني يف كثرية أقواًال ياقوت وذكر اليمامة. بظاهر أرض أدمى أن اللسان يف 68

أيًضا. باليمامة ومطرق: اللسان. يف ورد ما يوافق
التاسعة. السنة يف بدخوله انشقَّ أي نابه، فطر الذي البازل: 69

سبق. فيما ذُكرت قد الكلمة هذه أن يُالَحظ 70

باملسافر لها تشبيًها األرض، وقطع امليش عىل قوية املذهب بعيدة أنها إىل حذاؤها» «معها بقوله يشري 71
وسقاؤه. حذاؤه معه الذي

نفقته. املسافر فيه يضع جلد من وعاء العفاص: 72
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عفاصها احفظ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عهد عىل ديناٍر مائة أصبُت كعب: بن أبي وقال
وإال إليه فأدها ووكائها وعفاصها بعددها فأخربك صاحبُها جاء فإن وعددها، ووكاءها

بها. استمِتع ثم سنة، فعرِّفها
له قال النخلتني73 بُقفِّ كان إذا حتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خرج الحسن: بن عيل قال
وكان — النَّواضح74 عىل يومئذ وهو نعم. قال: السباق؟ يف لك هل هللا، رسول يا األنصار:
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ناقة العضباء عىل زيٍد بن وأسامة الناس، أخريات يف يسري ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
فوضع الصوُت، أسامَة بلغ حتى الناُس فتناَدى أسامة؟ أين فقال: — الناس أول يف وهو
أرادوا قد األنصار من إخواننا إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال دنت فلما فأقبلْت، الناقة يف وط السَّ
فسبقت واستبقوا، ففعل سابْقهم. ثم الخطاَم علِّق ثم ترغو، حتى ناقتك فأَِنخ السباق
يقول: هللا ورسوُل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسوُل سبق ويقول: يكربِّ أسامُة فجعل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول ناقة
فيهم األنصار من إخواننا فإن أسامة، يا أقْرص له: قال ذلك من أكثر فلما أسامُة. سبق

وحفيظة. حياءٌ
ولبعض َسنامان، البَخاتيِّ ولبعض البعري، إال َسناٌم الحيوان من ليشء وليس قال:
وقضيُب األسد. وكذلك خلٍف إىل يبول والجمل الكاهل. موضع عىل صغريٌ يشء البقر
عظٍم، من والثعلب الذئب وقضيب وغرضوٍف، لحٍم من اإلنسان وقضيب َعَصٍب، من الجمل
قلب ويف مشقوقة. أنبوبٍة نصف كأنه الثقب صورة عىل عظٍم من األرانب ذكر وقضيب
نَْزو وزمان خلف. من والناقة ُقبل، من تلد واملرأة الجمل. قلب يف ُوجد وربما َعظم، الثور
بلغْت إذا وتَْلَقح واحًدا وتضع شهًرا عرش اثني تحمل اإلبل من واإلناُث ُشباط. يف الجمال

عليها. يُنْزى ثم سنًة األنثى تقيم ثم الذكر، وكذلك سنني، ثالث
كِرهه. اضُطرَّ وإن أمه، عىل ينزو ال الجمل أن املنطق صاحب وزعم

عرف فلما عليها، بكًرا أرسل ثم بثوٍب األمَّ سرت السالف الدهر يف رجٌل كان وقد قال:
فقتله. ال الجمَّ عىل وحقد وقطع، يتم لم ذلك

هذا يف فلعل الكتب، من راجعناه فيما النخلتني إىل مضاًفا نجده ولم األرض. من ارتفع ما القف: 73
تحريًفا. االسم

عليها. يُستقى التي اإلبل النواضح: 74
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فَصدَّ أكرمها من تحمل أن فأراد أفالءٌ،75 لها وكان أنثى فرٌس مللٍك كان وقد قال:
حتى ا76 ُحْرضً ومرَّ هرب ورآها الثوب ُرفع فلما فركبها، وثب ُسرتت فلما وكرهها، عنها

77… فهلك األودية بعض يف نفسه ألقى
وجهه. هللا كرَّم طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري كالم هذا

فيُحلب. لبن وال فرُيكب ظهر ال اللَّبُون؛ كابن الفتنة يف كن حذيفة: قال
األِصلَّة. من السمَّ تأخذ األفعى أن كما املرأة، من الرش ن تُلقَّ املرأة إن ديوجانس: قال
فتأباه البدن لعني يعرض الذي العمى يرون الناس من كثريًا إن فيثاغورس: وقال
يستحيون. ال فلذلك أنفسهم، تأباه وال يرونه ال فإنهم النفس عني عمى فأما أنفسهم،

كذلك يؤديه، موضٍع أي إىل يدري ال يعرفه ال طريًقا يسلك الذي أن كما أيًضا: وقال
التعب. إال منه يربح ال فيه الغرض يعرف ال كالًما يسمع الذي

الِغنى، للدنيا فقال: الحكمة؟ طلب أم الغنى طلب أوىل أيهما لديوجانس: قيل
الحكمة. ولآلخرة

فالسفتُها. ومَلك ملوُكها تفلسف إذا قال: الدنيا؟ تطيب متى له: وقيل
ملن إال تصح ال الفلسفة ألن مدخول، الكالم هذا أن عندي هللا: أسعده — الوزير فقال
وهو لها، وقاليًا للدنيا رافًضا املِلك يكون فكيف اآلخرة، للدار نفسه غ وفرَّ الدنيا رفض
أولياء وله مفاسدها، ونفي مصالحها باجتالب عليها والقيام أهلها سياسة إىل محتاٌج
ومداراتهم ومشاربتهم ومواكلتهم عليهم والتوسعة أبنيتهم وإقامة تدبريهم إىل يحتاج
كثريًة معالجًة يجمع الذي الطبيب من أتعب وامللك وعالنيتهم؟ رسهم عىل واإلرشاف
نفسه يف النظر تقديم إىل فقريٌ والطبيب هذا املتباينة، واألغذية املختلفة األدوية برضوب
منه أكثر هو ومن هكذا كان ومن وباطنه، ظاهره عن واألعراض األمراض ونفي وبدنه،
ممكنًا، هذا يظن قائًال ولعل وحكيًما؟! مِلًكا يكون أن يستطيع كيف وعالقًة حاجًة وأشد
الِتياث إىل وهذا األْوىل، طريق عىل بامُللك وقائًما بالدعوى، الحكمة يف واعيًا املِلك ويكون
الفرع. وإثبات األصل إحكام إىل منه [أقرب والفلسفة امللك يف واختالطه واختالله األمر

الفطام. يبلغ لم الذي املهر وهو الفاء، بكرس فلو جمع األفالء: 75
العدو. رسعة بالضم: الحرض 76

ثالث النسخة من سقط قد أنه يفيد ما النقط هذه موضع عند هامشها عىل مكتوبًا «ب» يف ورد 77

ورقات.
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الرب وإيثار والتَُّقى الزهد عىل األمة أمر يف نظر من اإلسالم يف نحن نجد لم ولهذا] قال:
بها يأتي الذي أي امللك، عن معرِّجٌة الرشيعة أن تزعم واملجوس قليًال. عدًدا إال والهدى
ولهذا الدين، أحكام عىل به يقوم من إىل امُللك يِكل أن له بل امللك، عىل يعرِّج أن له ليس
فهو له أسَّ ال فما حارس، وامُللك أسٌّ فالدين أَخوان؛ وامُللك الدين الفاضل: ملكنا قال

ضائع. فهو له حارس ال وما مهدوم،
كالٌم ولألئمة جاز، بالقصد ُرِمي وإن طال، فيه القوُل توزع78 إن باب هذا له: فقلت
مختلفة، فنوٍن عىل الديانة صاحب عن النيابة مجرى يجري وما والخالفة اإلمامة يف كثريٌ
الرشيعة، بأحكام قائًما يكون أن ينبغي الناس أحوال يف الناظر أن إال متعددة. وجمل
وامُللك الخلق، يف هللا سياسة الرشيعة ألن املعروفة، طرائقها عىل والكبري، للصغري حامًال
والسياسة ناقصة، كانت السياسة من خلْت متى الرشيعة أن عىل للناس، الناس سياسة
إال مبعوث، الدِّين صاحب أن كما مبعوث واملِلك ناقصة. كانت الرشيعة من َعِريت متى
كنت بقاءه: هللا أطال — قال األول.79 من أشهر والثاني اآلخر، من أخفى البعثني أحد أن
قط، أذني يف ثبتت ما الكلمة هذه فإن أيًضا، مبعوث املِلك إن قلَت أين من أعلم أن أحب
َطالُوَت َلُكْم بََعَث َقْد هللاَ ﴿إِنَّ تنزيله: يف وجل عز هللا قال قلُت: بال. عىل يل خطرت وال

قط. بهذا أسمع لم كأني وقال: فعجب َمِلًكا﴾.
أحوالهم، وسلب أموالهم احتاز أبوه كان ملا مذهبه رؤساء أحوال سوء لإلسكندر ذُكر
عليهم، القلوب واستعطاف اإلثم، [ومحو عنهم، الذم إزالة األبناء عىل لآلباء يجب فقال:
بلغ قد وقال: إليهم، اإلحسان يف وزاد عليهم، أموالهم برد وأمر عنهم.] املحامد ونرش
إىل لإلحسان سببًا اإلساءة لتكون أنفسهم إىل يسيئوا أن األبناء عىل اآلباء شفقة فرط من

أنفسهم. من ألنهم كأنفسهم أوالدهم يرون ألنهم أوالدهم،
فهذا السديد، والقول الرشيد الفعل يف اإلسكندر من ألعجب إني الوزير، أيها فقلُت:
بخواتيم أمواًال العراق وجوه من أخذ والرصامة الشهامة صاحب جعفر أبو املنصور
أسماء والظروف الخرائط تلك عىل كتب أن بعد خزائنه يف وجعلها وأفقرهم، أصحابها
إنما بني، يا وقال: عليه، ذلك ووكد موته بعد أصحابها عىل بردها املهدي وىص ثم أهلها،

«تنوزع». «أ»: يف 78

الثاني». من أشهر «واألول النسختني: كلتا يف 79
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ت وعجَّ الدعاء وكثر الصيت له فانترش ذلك، املهدي ففعل الناس. إىل أحببك أن بهذا أريد
عجب. هذا فقال: األثر. يف ورد الذي املهدي هو هذا الناس: وقال األصوات،

للصانع اآللة مثل للنفس نافًعا ُجعل يشء هو البدن أن علم ملن ينبغي سقراط: وقال
من يهُرب وأن فيه، هي التي النفس ألفعال وأوفق أنفع به البدن يصري ما كل يطلب أن

له. النفس الستعمال موافق وال نافٍع غري البدن يصريِّ ما كل
فعلت إذا فإنك غضبَت، به َت ُعريِّ إذا يشء علم تؤثر أن لك ينبغي ال أومريوس: قال

لنفسك. القاذف أنت كنت هذا
ضارٍّا، يكون وال له يصلح ما البدن أغذية يف تتحرى أن القبيح من ِديوجاِنس: وقال

ضارٍّا. يكون لئال العلم هو الذي النفس غذاء يف تتحرى وال
نطلق ونحن ريح، كل يف سفينته يطلق ال ح املالَّ يكون أن القبيح من أيًضا: وقال

اختبار. وال بحث غري يف أنفسنا
كأًسا املدني إليه فوجه فيلسوف، فيها مدينًة ورد فيلسوًفا أن سليمان أبو لنا ذكر
أن يعلمه إبرًة الكأس يف القادم فطرح عنده، واقٌع عنه االستغناء أن إىل بها يشري مألى

معرفته. يف تنُفذ معرفته
يف والترصف املجامع،80 يف والتوسط األمصار يف التقلب يوناني: فيلسوٌف وقال
ويقظًة وتجربًة وحكمًة بصريًة اإلنسان يزيد مما األقوال فنون واستماع الصناعات،

وعلًما. ومعرفًة
بلوغ قلت: الحكمة؟ فما قال: األمور. النفس لحُظ قلت: البصرية؟ ما الوزير: قال
هذا قال: َلها. ما بلحاظ النفس كمال قلت: التجربة؟ فما قال: اللحظ. ذلك من القاصية

حسن.
عىل زيادة فيه تُجعل ثم املاء من يسعه بما امتأل إذا اإلناء أن كما أنكساغورس: قال
يضبطه أن أمكنه ما الذهن كذلك آخر، يشءٌ معه يخرج أن ولعله وانصب فاض ذلك
يضيع ذلك ولعل ، تَحريَّ ُوْسعه من أكثر آخر يشء ضبُط [منه] ُطلب وإن يضبطه، فإنه
إذ أصحابنا من ألتعجب وإني صحيح، كالم وهذا له. ضابًطا الذهن كان مما شيئًا عليه
ولو عليها، واإلبقاء بها والقيام العلم فنون جميع حفظ يستطيع اإلنسان إن وقالوا: ظنوا
وقلب هذا يجوز وكيف لذُكر، ُعرف ولو لُعرف، ُوجد لو و] [لُوجد، عليه مقدوًرا هذا كان

الجامع». «والتوسط النسختني: كلتا يف 80
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وذكره وتصوره وحفظه واقتباسه متناٍه، وانبساطه مقصورٌة، وقوته مضغة، اإلنسان
يف نظرَت لو برش: ألبي ببغداد قلُت قال: الطربي املهدي بن عيل حدثني ولقد محدوٌد؟
كل فيه تحري الذي اللسان هذا ومع الكالم، يف لك التي الرباعة هذه مع الفقه من يشء
بالليل عيلَّ يقرأ وكان الكالم، املختلفة مع بالنهار عليه أقرأ فكنت قال: أفعل. قال: خصم.
ما وهللا قال: السبب؟ ما له: فقلت ذلك، عن أقرص قليل بعد كان فلما الفقه، من شيئًا
يشء زيادة يف يل حاجة وال الكالم، يف دقيقًة مسألًة وأنيس إال الفقه يف جليلًة مسألًة أحفظ

مني. آخر يشء لنقصان سببًا يكون
يحمرَّ ألن فقال: الناس، فالمه به غدر ثم فوعده ماًال، يقرضه أن آَخَر رجٌل وسأل

كثرية. مراًرا يصفرَّ أن من إيلَّ أحبُّ مرًة وجهي
تظهر الوالية ليست فقال: فضلك. يظهر اآلن أصدقاؤه: له فقال واليًة أريوس وَوِيل

الوالية. يظهر الرجل بل الرجل،
شيئًا منها يشرتي أن للعاقل ينبغي فليس املسافر، سوق الدنيا ديوجانس: وقال

الكفاف. فوق
أشد وجدتُه حاجٍة يف إليه رصُت إذا الذي قال: صديقك؟ من السطفانُس: وقيل

طلبها. إىل مني قضائها إىل مسارعًة
للجسد، مشاِركة ولذًة الجسد، عن مجردًة لها لذًة لذتني: للنفس إن أفالطون: وقال
فالطعام البدن فيها تشارك التي وأما والحكمة، العلم فهي النفس بها تنفرد التي فأما

ذلك. وغري والرشاب
وال لها، بتمنٍّ تستقبلوها ال قال: عندنا؟ الدنيا تكون أن ينبغي كيف لسقراط: وقيل

إليكم. راجٌع هذا وال عليكم، ُمْجٍد ذلك فال عليها، بتأسف تُتْبعوها
.[ [بحرٍّ فليس نفسه غري خدم ومن مخدومة، الُقنْيَة81 سقراط: وقال

فالنًا أن أعلم أنا فقال: عليك، الثناء ييسء فالنًا إن له: اإلسكندر ندماء بعض وقال
حاله عن فبحث ذلك، إىل دعاه أمٌر ناحيتنا من ناله هل يُنظر أن فينبغي برشير، ليس
يف عليه بالثناء لسانه يبسط أنه ذلك بعد فبلغه َسنيَّة، بصلٍة له فأمر رثًَّة، فوجدها

رش؟ أو خريٌ فينا يقال أن إلينا األمر أن ترون أما فقال: املحافل،

يُْقتنى. ما والقنية: تحريف. وهو «القينة»، النسختني: كلتا يف 81
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أيسء أن يمكنني ليس ألنه قال: الناس؟ يف القول تيسء رصت لم لطيماثاُوس: قيل
لم لو قال: الصحراء! هذه أحسن ما إنسان: له فقال صحراء، يف مرة وكان بالفعل. إليهم

أنت. تحرضها
به فاملنفعة كان وإن َفوتُه، أُْجِزئَ يكن82 لم إن بما االهتمام وجه ما غالوس: وقال

منقطعة. قليلة وبحضوره
من بشكل ولكن عدو، من منتقٍم بشكل تتشكل أالَّ َوعظَت إذا ينبغي سقراط: وقال
أن فينبغي صالحك فيه بيشء أيًضا وُعظَت وإذا له، بصديق داءً بعالجه يَْكوي أو يُْسِعط

للطبيب. املريض بشكل تتشكل
عنه اختدعه بمال يطالبه رجل به تعلق وقد بزيموس فمرَّ حاجة يف مقاريوس ركب
ويترضع ليؤديه، نجوًما عليه املال ذلك تنجيم يسأله وهو الناس، من جماعٌة وعليهما
بالزهد فخدعني أتاني فقال: الرجل؟ هذا عند َطِلبتُك ما مقاريوس: فقال الترضع. أشد
إىل االسرتسال يف أزل فلم صنعته، من ذهبًا بيتي يمأل أن ووعدني مايل، عن والنسك
إنما شيئًا بذل من كل إن مقاريوس: له فقال السقيم. باطنه أفقرني حتى السليم ظاهره
ألكثر ليتسع يكن ولم عليها، هو التي حاله عىل أتاك زيموس وكان وسعه، قدر عىل يبذله
ومن عنه، وضعفه عجزه عىل يدل فقره ألن ظاهر فبنيِّ الذهب عمل وأما القول، ذلك من
الفقري عند ل يُؤمَّ ما وآِخر مثله، يصري أن يبلغه أن يمكن ما فغاية الفقري عند الِغنَي ل أمَّ
لم به تمسكَت إن حٌظ وهو زيموس، عند تجده أن تحب كنَت ما أصبَت فقد الفقر، نيل
ا حقٍّ معدنًا أفادك فلقد باطًال ماًال يفيدك أن وعدك كان ولنئ مالك، من تَِلف بما يَْغُل
املعادن من معدنك شبه أبعد ما له: وقال زيموس عىل أقبل ثم نفعك. إىل قصٍد غري من
منها معدنًا جاور ومن الذهب، يبتلع هذا ومعِدنك الذهب، تلفظ املعادن إن الطبيعية!
يقول ومعدنك قول، غري من تثمر الطبيعية واملعادن أفقره. معدنَك جاور ومن أغناه،
الناس من لقي حكيم بأول فلسُت عبتَني لنئ الفاضل، أيها زيموس: فقال إثمار. غري من
منهم الناس لقي الذين الجهال من لكنك أوسطهم، وال آخرهم وال أجل، له: فقال األذى.

األذى.
حقيقة؟ له وهل مرجوع؟ الكيمياء، أعني األمر، لهذا فهل قوَله: هللا أعىل — فقال

الطائفة؟ هذه عن تحفظ وما

اآلتي. «كان» قوله وكذلك يوجد. لم إن أي ة، تامَّ هنا «يكن» قوله أن يُالَحظ 82
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إصبعه يف فكان — الجماعة هذه أستاذ وهو — َعدي بن يحيى أما الجواب: فكان
يف يشك ال وأنه ِعيانًا، عملها شاهد وأنه يديه، بني ُعملت فضته أن يزعم فضٍة من خاتٌم

ذلك.
له يَفطن لم فعٍل من عليه تم ذلك أن فذكروا َخَمار، وابن زرعة كابن أصحابه وأما

الخداعني. املحتالني هؤالء من اغرتَّه من بعض من
إمكانه سبب يذكر ولم ممكن، أنه عىل جوابه من فحصلُت سليمان أبو شيخنا وأما

حقيقته. دليل وال
محاٌل أنه فذكر — الحكمة أنواع يف املرشق أهل سيد وهو — البلخي زيد أبو وأما
عامة، مفسدٌة صحته وأن األمر، هذا صحة توجب ال تعاىل هللا حكمة وأن له، أصل وال

اْلَفَساَد﴾. يُِحبُّ َال ﴿َوهللاُ
ال والطبيعة وصحيح، حٌق األمر أن فيزعم — يديك بني هو وها — مسكويه وأما
األرسار وجمَع عرسة، املقدار إصابة إىل والطريق شاقة، الصناعة ولكن إعطائه، من تمنع
كان أيام بالري هذا عىل اإلكباب يف عمُره مىض فقد ممتنع. غري ولكنه وبعيد صعٌب
أحمد ولم شاهدته الطيب، بأبي يُعرف رجل مع ابنه الفتح وأبي الفضل83 أبي بناحية
آخر يف خادًعا أمره أول يف مخدوًعا وكان وَسَقط، وكذٍب َوسواٍس صاحب كان فإنه عقله،

عمره.
دون الصناعة وأن الصناعة، فوق الطبيعة أن الحديث هذا يف سمعتُه ما وأبنُي
وتكمل، بالصناعة تتشبه ال والطبيعة تكمل، وال بالطبيعة تتشبه الصناعة وأن الطبيعة،
من لألشياء ما بقدر فيها عاملٌة إليها، واصلٌة األشياء يف ساريٌة إلهية قوة الطبيعة وأن
الطبيعة إن وقيل: النقصان. عىل وإما التمام عىل إما واملواتاة، واالنفعال واالستحالة القبول
هي املعادن كانت فلما الطرق، أقرب ترتك وال الطرق أبعَد املادة يف ما إبراز إىل تسلك ال
السفلية واملواد السماوية واألشكال العلوية املقابالت قدر عىل الجواهر هذه تُعطي التي
مستعليًة تكون أن يجز لم كما لها، مساويًة الصناعة تكون أن يجْز لم األرضية، والكائنات
برشيٍة لقوٍة سبيل وال إلهية، هي التي الطبيعة من مستخَرجٌة برشيٌة الصناعة ألن عليها،
بالصناعة يكون أن فيمكن والتلبيس والتقريب بالتشبيه فأما باملساواة، إلهيًة قوًة تنال أن

العميد. بن الفضل أبا يريد 83

252



عرشة السابعة الليلة

القطن ظهور كان وإذا فضة. وال ذهٌب ال الحقيقة يف هو وليس فضة، أو ذهٌب كأنه يشءٌ
تعرض أن لهذه [وال لهذه، تعرض أن لهذه فليس بالصناعة الثوب وظهور بالطبيعة
يزيد ما الصناعة من يشءٍ يف ادُِّعي فإن متناهية، والصناعات موزونة،84 واألمور لهذه]،
نعلم ألنا ح، مرصِّ ِعيان وإىل واضح، برهاٍن إىل احتيج الطبيعة، كأنها تكون حتى عليها
فيها وِزيد عليها ُحمل وقد إال حاٍل وال ِنحلٍة وال سياسٍة وال علٍم وال صناعٍة من ما أنه

تقدر. لم بالعيان أو تجد، لم بالربهان صحته طلبَت إذا بما أجلها من وُكِذب
يصريَّ فر الصُّ أن لهم ادُّعي فقد والصالح، بالعبادة ُعرف ومن النسك أصحاب فأما
الَقْطر، لهم ويُنِزل الجبل، لهم يزلزل وجل عز هللا وأن فضة، يصريَّ آخر وشيئًا ذهبًا، لهم
بالكتب هللا قبَل من يأتون الذين لألنبياء كاآليات هو مما ذلك وغري األرض، لهم وينبت
اد للزهَّ يظهر ما الناس من كثريٌ يسمي وربما والنصائح، واملواعظ واألحكام والوصايا
فإن باألسماء تنقلب ال والحقائق معجزات، يسميها وال كرامات الرضب هذا من والعبَّاد

واآلية. باملعجزة ى املسمَّ هو بالكرامة ى املسمَّ
والظن قائم، فيه والتنازع ، شاقٌّ الحق يف وفصلُه قديم، الطَرف هذا يف والخوض
بادعاء الناَس أْولعت قد والطبيعة إليه. موصوٍل وال به، مظفور غريُ واليقني عمله، يعمل
وهلل وامَلْحك، واملواتاة واللَّجاج، والتسهيل والخرق، بالرفق نرصتها عىل وبعثتهم الغرائب،
بالحس البرش من ألحد قوة ال ومكامن وغيوب وخفايا أرساٌر العلوي العالم هذا طي يف
ومن عَرف، ف ترصَّ ومن كنهها، يدرك أو عمقها، يبلغ أو حولها، يحوم أن بالعقل وال

والسالم. سِلم. عَرف
سأله رجل يف ْعه85 يشفِّ لم رجل إىل كتب أرسطوطاليس أن سليمان أبو لنا وحكى
فسوف ترد ولم قدرت كنَت وإن فمعذور، تقدر ولم أردَت كنت إن حاجة: يف له الكالَم

تقدر. وال تريد وقٌت يجيء
تجرِّئوهم وال والراحة، الكسل فيعتادوا ْفلة السِّ هوا تُرفِّ ال الحكماء: بعض وقال
أصولهم لرداءة فيكونوا األدب تعلُّم يف ألوالدهم تأذنوا وال والشَغب، الرسف فيطلبوا

النسختني. كلتا يف الكلمة هذه وردت كذا 84

شفاعته. يقبل يشفعه: 85
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بيوت خربوا األمر آخر يف سادوا87 إذا فإنهم جرم وال أصرب. التعلم وعىل وأغوص، أذهن86
الفضائل. أهل الِعْليَة

والفكر. واالختبار والذهن والوهم الحس قوى: خمُس للنفس فيلسوف: وقال
أن إال آخر، يشء إىل اللَّحاق ذلك يف يُحتاج وال فحص، بال األشياء فَلحاق الحس فأما

قياس. وال فكر بال أبيض بأنه حكم أبيض شيئًا وجد إذا وذلك بمانع، ممنوًعا يكون
الحس. ط بتوسُّ األشياء عىل يقع فإنه الوهم وأما

الفكر، بعد اختباريٌّ قوٌل فهذا تموت. ال النفس كقولك: الفكر، فيوافق االختبار وأما
القياس. أُُفق ولكنه بقياس، ليس فاالختبار هكذا هذا كان فإن

األشياء. أوائل عىل يهجم ال فإنه الذهن وأما
الفائدة شمل ليكون إليه، مضموًما يكون أن بأس وال الكالم، بهذا شبيًها آخر وقال

مراًما. وأقرب نظاًما أكثَر
يحس ال فلذلك املميزة، القوة تبعثَها أن دون فعٌل والحركات للحواس ليس قال:
يشء، فكرها يعرضيف أن بعد إال تصيح ال فإنها البهائم أيًضا وكذلك النائم، وال السكران

املميزة. القوة بانبعاث إال تتحرك وال
الدماغ، يف نفسيٌة رئيسة: أعضاء ثالثة يف أرواٍح ثالثة الحيوان من واحد ولكل

الكبد. يف وطبيعية القلب، يف وحيوانية
املميِّز العقل هي الدماغ يف فالتي عمله، يتم بها مميِّزٌة قوٌة منها واحد كل ويف
الحرارة منها تنبعث القلب يف [والتي] والحركة، الحسُّ ينبعث ومنه للبدن، الحارس
موضع هي الكبد يف والتي الروح. هي الحرارة تلك أن وزعموا البدن، جميع يف الغريزية
هو ما عضو كل يف وتوزِّع دًما وتحيله وتغريه الطعام تنضج التي وهي والنضج، الَهْضم

تدفع. وبالدافعة تهضم، وبالهاضمة تَحبس، وبالحابسة تجِذب، وبالجاذبة له، مالئٌم
موضع الرأس مقدَّم يف أحدها أغشية؛ بينها يَحُجز أقسام ثالثة فينقسم الدماغ فأما
الرأس ر مؤخَّ يف والثالث والتمييز، والفكر العقل موضع الرأس وسط يف والثاني التخيُّل،
أحدها ضُعف وإن اآلخر، يخدم ذكرنا مما واحد فكل والقبول. والذكر الحفظ موضُع

والنْفس. البدن ِقوام وسالمتهن وباعتدالهنَّ اآلخر، لضعفه ضعف

كلتيهما. يف تصحيف وهو «أذهب»، «ب»: ويف «أدهى»، «أ»: ويف ذهنًا. أجود أي أذهن: 86
«صاروا». النسختني: كلتا يف 87
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اآلخر. خدمة عىل يستعني بها آلٌة منها واحٍد ولكل
أو بزيادة إما الطحن، أُفِسد زدَت أو منها شيئًا نقصَت إذا الرََّحى أن فكما قال:

وآالته. خَدمه سائُر كذلك نقصان،
الغريزية، الحرارة مْسكن والقلب والحركة. الحسُّ وخَدمه العقل، مسَكن الدِّماغ وقال:
الضوارب. غريُ العروق وخَدُمها والهضم، النُّْضج مْسكن والكبد الضوارب. العروق وخَدُمه
رماٌد والدخان موجودان، والرماد فالدخان موجودًة كانت فإذا تُحِرق، النار وقال:

كثيف. دخاٌن والرماد لطيف،
جميع يف تفرَّق ما لكل جامٌع أنه اإلنسان عن البحاثني بعض ذكر سليمان: أبو وقال
والضارة، النافعة األمور يف والنظر بالعقل خصاٍل: بثالث ل وفضِّ عليها زاد ثم الحيوان،
وإبراز الصناعات إلقامة وباأليدي النظر، بوساطة العقل من استفاد ما إلبراز وباملنطق

النفس. بقوة الطبيعة يف ملا مماِثلًة فيها الصور
الرسعة بدل وهذا والحذر، واملكايد والهرب والطلب الحيل جمَع كله هذا له انتظم وملا
الُجنَن واتخذ والَقرن، وامِلخلب الناب مكان السالح بيده واتخذ الحيوان، يف التي والخفة
بينهما والفكُر الصناعات، ينبوع والطبيعة العلم، ينبوع والعقُل اآلفات. من وقايًة لتكون
وصواب العقل، صحة من الفكر بديهة فصواب بعض، إىل بعض من مؤدٍّ منهما، قابٌل

الطباع. صحة من الفكر روية
مبدأ، فيصري فيُعلَّم يُلَهم فواحد درجات؛ ثالث عىل العلم يف الناس العباس: أبو وقال
يتعلم، وأن يلَهم أن بني له يُجمع واآلخر حفظ، قد ما يؤدي فهو يلَهم وال يتعلم واآلخر

يلَهم. ما بقوة مكثًرا يتعلم ما بقليل فيكون
العقل من اقتبس فإن منقسٌم؛ له وهي ونفِسه عليه وهي طبيعته بني اإلنسان وقال:
يَقتبس يكن لم فإن الطبيعة، من عليه هو ما وأضعَف النفس، من له هو ما نوُره قوَّى

ًرا. متهوِّ أو حريان بقي
الكثيف. الفهم عن ينبو اللطيف الكالم سقراط: وقال

ودخل الطبيب داواه إذا املريض بال ما لفيلسوف: قيل قال: سليمان أبو لنا وحكى
له؟ وبنيَّ علَّمه إذا بالعالم ذلك يفعل ال والجاهُل ذلك، عىل وكافأه منه وقِبل به فرح عليه
العالم. عند ما يعلم ال ألنه كذلك، الجاهل وليس الطبيب، عند بما عالٌم املريض ألن فقال:
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وإذا ثمنًا، أغىل كان سمائيٍّا كان إذا الحمام أن [تعلم] أما لصاحبه: ديوجانس وقال
ثمنًا؟88 أقل كان أرضيٍّا كان

والوضوح. الحسن غاية يف مثٌل هذا هللا: أبقاه قال
للعدو. واملحفوظ للمعاد، واملوهوب للبدن، املأكول ديوجانس:89 [وقال

الكثري. يف للوقوع أساٌس باليسري التهاون فيلسوف: وقال
يف يجمع وهو للشتاء، الصيف يف تجمع النملة كمثَل الحكيم مثَل أفالطون: وقال

لآلخرة. الدنيا
يف فهو وجهره، رسه يف بها يتحلَّ ولم بلسانه الحكمة يصف من فيلسوف: وقال

يلبسه. فلم بطَرفه فأخذ ثوبًا ُرزق كرجل املثَل
تدركه وال السوس، يأكله ال حيث كنزك تجعل أن استطعت إن املسيح: السيد وقال

فافعل.] اللصوص،
فحلُها، وإجابتَها أنثى األوىل الكلمة فإن تُِجبْه، فال إنساٌن نازعك إذا فيلسوف: قال
بينهما ينمو ولٍد من فكم ألقحتَها، أجبتها وإن نسلها، وقطعَت برتتَها إجابتها تركَت وإن

واحد! بطٍن يف
ماتت. شبعت وإذا جاعت، ما تحيا البعوضة إن فيلسوف: وقال

يُفِسد. ذبابًا تكن فال يصِلح، ا ِملحٍّ تكن إن ديوجانس: وقال
رب. له عبٌد يأكل حيث من فقال: تأكل؟ أين من لديوجانس: وقيل

خاليًا. البيت تريد كالعروس كن ديوجانس: وقال
بالدنيا. يفرح ال إذن قال: عاقٌل. فالنًا إن ألرسطوطاليس: قيل

تخدُعه وال شهوتُه، ترصُعه ال إذن قال: لنفسه! فالنًا أملَك ما لفيثاغورس: وقيل
لذتُه.

القْدر. بدون لنفسه يرىض ال إذن قال: همة. له فالٌن ألسقلبيوس: وقيل
يأتي البخت يشءٍ إىل حاجتي وما قال: املال، يف زهده عىل ثَيُودوروس رجل ومدح
حفظه، يف مك تقسَّ كثر وإن بتكثريه، الهمُّ غلبك قلَّ إن تبدِّده، والنفقة يحفظه، واللؤم به،

منك. فيه يطمع من عنه ويخدُعك عندك، ما فاته من يحُسُدك

النسختني. كلتا يف الناسخ من سقط نقًصا الفقرة هذه يف أن لنا يلوح 88

نثبتها، فلم تمييزها نستطع لم مطموسة كلمات بعض «ب» عن نقلناها التي الزيادة هذه آخر 89
النسخة. هذه من ٢٠٤ رقم الورقة هامش يف فانظرها
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ألنها قال: ولَم؟ قيل: لها. أعدَّ ما بكل عاملًة النفس تكون أن أحب ما سقراط: وقال
بها. يُنتَفع ولم فرًحا طارت علمْت لو

اللطيَف يحفظ والكثيف كثافة، ذو والجسم لطافة، ذو القلب ديوجانس: وقال
القنديل. يف املصباح كضوء

تضيف أن أمكنك فما الجهل، ظلمة عنها ينفي النفس، مصباح العلم أفالطون: وقال
فافعل. غريك مصباَح مصباحك إىل

قويٍّا، وزيتُه ذكيٍّا، وضوءُه نقيٍّا، زجاُجه كان إذا املصباَح أحسَن ما سليمان: أبو قال
سويٍّا. وذُبالُه

يف يجهله أن يسُعه ال ما قال: صغره؟ يف يتعلمه أن باملرء أحسُن ما لسقراط: قيل
كربه.

الحياة. به حسنْت ما التعلم باملرء يحُسن قال: من أخذ هنا ها ومن سليمان: أبو قال
فأنا العيب، يف استوينا ألنَّا قال: لك! الناس عيب عىل أصربَك ما لهومريوس: قيل

عندي. مثلُهم عندهم
بأحسن إيلَّ أحسن من مكافأة عىل قوتي قال: ؟ أرسُّ به أنت يشء أي لإلسكندر: وقيل

إحسانه. من
املائدة وضع من بمنزلة عنك يفهم ال من عىل بالحديث إقبالك إن ديوجانس: [وقال

مقربة.] عىل
القوة زيادة ليست هذا، يا له: فقال ويُكثر، ويتذرَّع90 يأكل رجًال ديوجانس ورأى
بجودة القوة يف الزيادة ولكن العظيم، الرضر ذلك من بدنك عىل ورد وربما األكل، بكثرة

املالءمة. عىل منه بدنُك يقبل ما
العالم. يف والقمر الشمس بمنزلة الدار يف والفضة الذهب ديوجانس: وقال

يُكسفان فإنهما والقمر، الشمس تبقى أن ينبغي ولكن مليح، هذا سليمان: أبو قال
ضارَّين. فيكونان ويُحميان ويذوبان91 كثري، لفساٍد سببًا فيكونان

ْفلة. السِّ رئاسة من أصلح الرؤساء موت أفالطون: وقال
به. اإلرجاف كثر باملال املِلك بخل إذا وقال:

ويفرط. يكثر يتذرع: 90

والفضة. الذهب أي ويذوبان: 91
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الكيفية. يف كبريٌ الكمية يف صغري العلم سولون: وقال
ونفع إتاء، له كان وجهه عىل استعملتَه إذا منه القليل أن يعني سليمان: أبو وقال

الكمية. تلك من كيفيات كلها وهذه باٍق. وأثٌر محمودٌة، وغايٌة سائٌح، وَدرٌّ فائض،
يسوس أن يمكنه ال َمن والواجب الحق عىل الكثريَة النفوَس يسوس ال أفالطون: وقال

الواحدة. نفَسه
يف تنظر ألنها الرتَح، من تجزع وال بالفرح، تطَغى ال الفاضلة النفس ُسقراط: وقال
إنما باليشء والفرح منه. ليس ما إليه تضيف وال له هو ما تسلبُه ال هو، كما يشء كل
اليشء مساوئ يف بالنظر يكون إنما والرتَح مساوئه، دون اليشء محاسن يف بالنظر يكون
والجزع الطغيان انتفى فيه يُنظر فيما الغلط شوب من النظر خلص فإذا محاسنه، دون

وربع.92 النظام وحصل
أن استقبح حسنًا وجهه كان فإن املرآة، يف ينظر أن لإلنسان ينبغي ديوجانس: قال
حتى قبيح إىل قبيًحا يضيف أن امتعض قبيًحا وجهه كان وإن قبيًحا، فعًال إليه يضيف

القبح. يتضاعف
األجفان. يف الناظر لطافة بمنزلة األبدان يف القلب لطافة منزلة أبقراط: وقال

منه يعرض والهم النوم، منه يعرض فالغم والهم؛ الغم وهما آفتان، للقلب وقال:
فكر ال والغم السهر، يغلب فمنه سيكون مما الخوف يف فكٌر فيه الهم أن وذلك السهر،

وكان. مىض قد ملا يحدث إنما ألنه فيه
الغواص يجزع ال كما قسوته، من يجزع فال السلطان يصحب من أفالطون: وقال

البحر. ملوحة من
واملثال باملثال صاحبُه قه نفَّ وإنما نفعه، من أكثر ه رضُّ كالٌم هذا سليمان: أبو قال
يدَّعى ما عىل ال بالدليل ثبت ما عىل واملعوَّل للباطل، يستجيب كما للحق يستجيب
كان إذا إال واإلمكان، االستطاعة بغاية السلطان جانب يُجتنَب أن يجب وقد بالتمثيل،
اآلفات؟ من الخايل الزمان صورة وما األندليس: له فقال الغالبة. اآلفات من سليًما الدهر
والحكمة مطلوبًا، والعلم ا، عامٍّ والخصب مقبلة، [و]الدولة طريٍّا،93 الدين يكون أن فقال:
متكافئة، واملعامالت سليمة، والقلوب شاملة، والدعوة طاهرة، واألخالق فيها، مرغوبًا

ودام. ثبت أي ربع: 92

ناًرضا. ا غضٍّ يريد طريٍّا: 93
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اللذان والفساد الكوُن الرتفع صحَّ لو هذا فقال: متقاربة. والبصائر مغروسة، والسياسة
عىل يكونان والفساد الكوَن فإن هللا، عبد أبا يا غلطَت فقال: املكان. هذا سوس هما
كأنك الغالبة، العامة والسياسة الثابتة، للصورة معلوَمني عىل يقعان ولكنهما حاليهما،
كذلك وجدبًا ِخصبًا لألرض أن وكما وجدبها. األرض خصب زمان بني بالفرق تحس ال
ما كان ولو ونقصان. وزيادٌة وإدبار، وإقباٌل وفساد، صالٌح وللدول واألديان لألحوال
عامًلا. مدبًرا وال ناظًما، ناظًرا وال فاضًال، سائًسا وال عادًال، ملًكا نتمنى ال لكنَّا الزًما خلتَه
هكذا األمر وليس وِوجدانُه. كونُه امُلحال ُعرض يف ويكون يُعهد، وال يُعرف ال هذا وكان
حذًرا، يقًظا حكيًما، عامًلا خبريًا، بصريًا وهللا وكان بسجستان، جعفر أبي ِمثل عهدنا فقد
جعفر أبي مثْل وهكذا ويُْربي، ويُمِرض ويُْعري، ويكسو ويَْربي، ويَريش ويَْفري، يَخلُق
وكذلك وتدبريه. بنظره أموره جميع يف وقيامه ورصامته َحزامته يف العراق مِلك باألمس

والنهار. الليل مدار عليه يشء من التعجب يقع فلم هذا، مثل قبلنا الناس عهد قد
الناس، بهما تمِلك واملال العلم هذه حياتك يف اطلب له: لصاحب ديوجانس وقال

ملالك.94 تعظمك والعامة لفضلك، تعظمك فالخاصة والعامة، الخاصة بني ألنك
سليمان: أبو قال الرزق. يمنع الحكمة من يُعِطي ما بقْدر تعاىل هللا إن أفالطون: وقال
هو إنما املال من اإلنسان حظ وألن ويصطلحان، يجتمعان قلَّما تني كرضَّ واملال العلم ألن
العاقلة، النفس قبيل من هو إنما العلم من وحظَّه بُعية، والسَّ الشَهوية النفس قبيل من
بأن يعلم أن واملميِّز الحصيف عىل فيجب قال: والضدَّين. كاملتعاِنَدين الحظَّان وهذان
[ومغيِبه]95 وشهادِته وحِرضه، وسفره وآخره، وأولِه وعنرصه، ِسنْخه يف أرشف العاِلم
يُْلِهب وال اليسري، منه يُْجِزئ الذي [املال عىل يأس فال العلُم له ُوهب فإذا املال. ذي من
جسدي، واملال نفيس والعلم مدبَّر، واملال مدبِّر فالعلم وأسًفا، حرسًة فوتِه عىل] نفسه
ال ألنك ورسيعة، كثريٌة املال صاحب وآفات املال، من باإلنسان خصوصيًة أكثر والعلم
وأُِخذت، ونُهبت أموالُهم ُرسقت جماعًة رأيَت وقد منه، فقريًا وتُرك علُمه ق ُرسِ عامًلا ترى
عىل صاحبَه ويصحب اإلنفاق، عىل يزكو والعلم لهم. حيلة ال محتاجني أصحابها وبقي

املال. هكذا وما الفاقة، عىل رت السِّ ويسِبل القناعة، إىل ويهدي اإلمالق،

تملك. بما تعظمك والعامة تعلم، بما تفضلك فالخاصة «ب»: عبارة 94

األصلني. كال يف الكلمة هذه ترد لم 95

259





عرشة1 الثامنة الليلة

الِجدَّ فإن وافر، بنصيب الهزل من ونأخذ ُمجونية، هذه ليلتنا نجعل حتى تعاَل مرًة: وقال
املجنون َحْسنون قال قلُت: عندك. ما هاِت وكربًا، قبًضا ومألَنا قوانا، من ونال نا، كدَّ قد
أما فقال: — الدنيا لذَّات منهم واحد كلُّ يصف ان امُلجَّ إليه اجتمع وقد — يوًما بالكوفة
وحكُّ الزُّْرق، ْلع الصُّ وصْفُع والعافية، األمن فقال: هات. فقالوا: جرَّبتُه. ما فأصف أنا
والصبياِن الرُّْعن النساء وإتيان شهرين، كل يف والطِّالء الصيف، يف ان الرُّمَّ وأكل الجرب،
خالف وقلة الثقيل، عىل والعربدة تحتشمه، ال من يَدي بني رساويل بال واملُيش الزُّْعر،2

ْفلة. السِّ معارشة وترك الوفاء، ذوي ومؤاخاة بالحمقى]، [والتمرُّس3 تحبُّه، من

السابعة الليلة الثاني، الجزء يف ذلك غري استظهار لنا سبق وقد «أ»، يف وارد هو حسبما العد هذا 1

املبتذلة، والنوادر الساقط املجون من ببعض الليلة هذه يف أتى قد املؤلف أن ويُالَحظ فانظرها. عرشة،
عىل الذوق، عنه ينُْب ولم ورقَّ لطف بما واكتفينا أكثرها لحذفنا للتاريخ واإلخالص العلمية األمانة ولوال

الصحابة. بعض أقوال إىل مستنًدا الليلة آخر يف ذلك عن اعتذر قد املؤلف أن

له. شعر ال الذي وهو أزعر، جمع الزعر: 2
بالحمقى: والتمرس بعد. يأتي ما سياق معناه يناسب ال إذ تحريف، وهو «والتمري»، األصل: يف 3

بهم. تفكًُّها الحماقة من عندهم ما إلظهار بهم االحتكاك



واملؤانسة اإلمتاع

الشاعر: وقال

ب��ال��طَّ��ع��اِم ِع��ْرض��ي ِب��ع��ُت إذ األن��اِم ُس��ْف��ل م��ن أص��ب��ح��ُت
ل��ئ��اِم ق��وٍم م��ن ال��ن��ف��س ـ��َم ل��ئ��ي��ـ ص��ْف��ع��انً��ا4 أص��ب��ح��ُت
ال��خ��ي��اِم إل��ى ي��ح��نُّ وم��ن ِم ال��خ��ي��ا ربَّ��ات أم اْس��ِت ف��ي
ال��ُه��الِم دون م��ن ال��م��وُت ِم5 ال��ُه��ال إل��ى ت��ح��نُّ ن��ف��س��ي
وال��ع��ظ��ام ال��م��ف��اص��ل َرْخ��ص6 راض��ٍع َج��ْدٍي ل��ح��م م��ن
وال��ح��رام وال��ب��غ��اي��ا ي��ا ال��خ��ط��ا ألوالد ه��ذا
ال��ك��الم ع��ن َص��ِم��ْم��ن وإن ِت ال��راس��ي��ا ال��ق��دوَر ح��يِّ
ب��ال��س��الم ط��اف��ح��اٍت ـ��نَ��ك أت��ي��ـ إذا 7 وِق��ص��اَع��ه��نَّ
��ق��ام ال��سَّ م��ن ال��ق��ل��وب ت��ش��ف��ي ِس��ْك��ب��اج��ٍة8 ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ال��ُم��ْس��تَ��ه��ام ال��خ��ل��ي��ع ع��ذل ف��ي أس��رْف��َت ع��اذل��ي ي��ا
ال��لِّ��ج��ام9 ف��أس ع��ل��ى ل��ه ـ��َت ن��ص��ح��ـ إذا يَ��َع��ضُّ رج��ٌل
ال��َم��الِم إل��ى يُ��ص��ي��ُخ وال َل ال��ع��ذو يَ��ع��ص��ي م��ن ع��ذْل دْع
واألث��ام ال��م��ع��اص��ي ث��وب ف��ي وراح ال��ِع��ذاَر خ��َل��ع
ق��ي��ام م��ن ع��ش��ًرا ويَ��ن��ي��ُك ق��اع��ًدا ي��ص��لِّ��ي ش��ي��ٌخ
ال��غ��الِم نَ��يْ��َك وي��ش��ت��ه��ي ِت ال��غ��ان��ي��ا نَ��يْ��َك ويَ��ع��اُف
��ي��ام ال��صِّ ش��ه��ر ع��ن��ده ك��ر يُ��ذ ح��ي��ن يُ��ْرَع��ُد وت��راه
ع��اِم ك��ل ف��ي ن��ف��َس��ه ِب ال��م��ع��ذِّ ال��ش��ْه��ر م��ن خ��وًف��ا
وال��ح��رام وال��م��اله��ي ب��ي ال��تَّ��ص��ا إل��ى ال��ِق��ي��اد َس��ِل��س
وال��نِّ��دام؟ م��وت��ي ب��ع��د ـ��وَّة وال��ُف��ت��ـ ل��ل��م��روءة َم��ن

وخسته. لذلَّته الناس من يُصفع أي صفعانًا: 4

الدهن. من ى ويصفَّ يربَّد الكباج مرق الهالم: 5
لينها. املفاصل: رخص 6

عليه. تقبل من عىل وتسليم تحية كأنه واللحم الثريد من القصاع يف ما جعل 7

معرب. فاريس وهو والخل، اللحم من يُعمل مرق السكباجة: 8
الدابة. حنك يف القائمة الحديدة اللجام: فأس 9
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وال��ح��س��ام ال��َه��زاه��ز ل��دى ِح ول��ل��رِّم��ا ل��ل��س��م��اح م��ن
ال��ع��ظ��ام؟ ��ات ول��ل��ُم��ِل��مَّ ِق10 ول��ل��ُح��ال ِل��لِّ��واط م��ن

للقيِّم: فقال يوًما ام الحمَّ فدخل كالمه، يف ًرا متقعِّ الجرجاني الحسن بن محمد كان
بجلدة قفاه القيِّم فصفع قال: اإلْخفيق؟ من ويطة11 الضَّ بها تسلخ التي الُجَليْدة أين
وحبسه، القيَم فأخذ الرشطة صاحب إىل ه وجَّ ام الحمَّ من خرج فلما هاربًا، وخرج النَّْورة
باملسألة املحبوسون أبرمني قد فيها: يقول رقعًة القيُم إليه كتب اليوم ذلك عشاء كان فلما
الخرب واتصل أطلقه، َمن ه فوجَّ عرَّفتهم. وإما خلَّيْتني فإما له، ُحبسُت الذي السبب عن
له وأمر ام. الحمَّ يف الخدمة عن القيُم هذا يُْغنَى أن ينبغي فقال: املتوكِّل، فحدَّث بالفتح

دينار. بمائتي
به املخنَُّث يزل فلم املهالبة، بعض ويعشق يَجمع13 ُمخنٌَّث بالبرصة وكان قال:12
البارحة؟ عندكم الُجْفرة14 وقعة [كانت كيف له: فقلت غٍد من فلِقيتُه قال: أوقعه، حتى
بالبُزاق، باطنُها ولُطِّخ بالساق، الساق ت والتفَّ الكالم، ورقَّ األشخاص، تدانت] ملَّا فقال:

إتيانهما. من واملرأة األتان شبع قلة الحالق: 10
بها يُزال التي الجليدة أراد فلعله األرض، يف الشق واإلخقيق: الحوض. أصل يف الحمأة الضويطة: 11
له نجد لم إذ تصحيف، وهو األحقيق»، من «الطوطة النسختني: كلتا ويف (مجاًزا). الجسد من الوسخ

أثبتنا. ما الصواب فلعل السياق، يناسب معنى
ذكر. له يسبق لم إذ هنا، القائل اسم الناسخ من سقط قد أنه يُالَحظ 12

املتعاشقني. بني يجمع أي 13
الزبري، بن ومصعب مروان بن امللك عبد بني سبعني سنة وقعة به كانت بالبرصة موضع الجفرة: 14
البرصة عىل الزبري بن مصعب وخليفة أسيد، بن خالد بن هللا عبد بن خالد امللك عبد جيش عىل وكان
البرصة. ألهل فيها النرص وكان يوًما، أربعني الوقعة هذه ودامت التميمي، معمر بن هللا عبيد بن هللا عبد

يخفى. ال كما تورية الكالم ويف تحريف. وهو «الحفرانة»، النسختني: كلتا ويف

263



واملؤانسة اإلمتاع

طائًعا وسلَّم يَْجَزع، فلم الكريُم صرب تَُمور؛16 الرماح وَجعلت بالذُّكور، البَيُْض15 وُقِرع
حرارة وسكنت الصدور، وُشفيت ُغنْم، بأفضل ِسْلم، عىل القوم انرصف ثم يُْخدع. فلم
قال: الوصل. وانْعقد الحبل، واتَّصل َهْجر، كلِّ َمْقتل وأُصيب وْجد، كلُّ ومات النفوس،

أجاد. قد لكان بدهر ذلك قبل ملسألتي الكالم هذا أََعدَّ كان فلو
: الشايشُّ فرعون أبو وقال

ُح��ْج��رت��ي َوْس��ط َع��ْم��رة أب��و ح��لَّ ُك��نْ��يَ��ت��ي ف��اع��رْف ف��رع��ون أب��و أن��ا
ِح��نْ��َط��ت��ي وق��لَّ��ْت ت��نُّ��وري أَْع��ش��َب بُ��ْرم��ت��ي ال��ع��ن��ك��ب��وِت ن��ْس��ُج وح��لَّ
َض��ْرط��ت��ي ال��ُه��زال ِم��ن وض��ُع��َف��ْت ِل��ْح��يَ��ت��ي زم��انً��ا ال��َق��ْم��ل وح��اَل��َف
ِع��ي��َش��ت��ي امِّ ِح��ِر ف��ي ِح��م��اٍر أيْ��ُر ُخ��ْص��يَ��ت��ي َك��ف��اف تُ��بَّ��ان��ي17 وص��ار

فصار اجتاحهم، إال بقوم ينزل ال كان ُعبيد، بن املختار رشطة صاحب عمرة: [أبو
الحسن أبو به حدثني هكذا الجوع، اسم عمرة أبا إن أيًضا: ويقال ورش. شؤم لكل مثًال

البرصي.]
طاهر: أبي يف هارون بُن برش وأنشد

ال��ِق��الدْة م��نْ��زوُع األح��رار م��ن ح��رٌّ وأن��َت اإلل��ه ع��ب��ِد أب��ا
ِوالدْة؟ أْم م��س��ت��ف��اٌد أج��ه��لُ��ك ل��تُ��خ��ب��رنِّ��ي ب��اإلل��ه س��أل��تُ��ك

ربيعة: بن مهلهل قول إىل يشري 15

ب��ال��ذك��ور ت��ق��رع ال��ب��ي��ض ص��ل��ي��ل ب��ح��ج��ر م��ن أس��م��ع ال��ري��ح ف��ل��وال

ال تورية هنا الكالم ويف الحرب. يف الرأس عىل تُلبس التي وبالبيض: السيوف، بالذكور: الشاعر يريد
فهم. ذي عىل تخفى

تضطرب. أي تمور: 16

خصيتيه، بمقدار رساويله إن يقول مثله. اليشء: وكفاف املغلَّظة. العورة يسرت صغري رساويل التبَّان: 17
رساويله. توسيع عىل مقدرته وقلة فقره إىل يشري
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ب��اس��ت��ف��ادْة ل��ك ح��ادثً��ا ي��ك وإن ف��ُع��ذٌر م��ول��وًدا ف��ي��ك ي��ُك ف��إن
ب��ال��زِّي��ادْة! ن��ق��ًص��ا ت��زي��د وأن��ت ف��ض��ًال ال��ن��اُس ي��زي��ُد ف��واع��ج��بً��ا

— ِمْشِمشة ب يلقَّ مخنٌَّث معنا كان قال: ِمهران بن ميمون حدثنا ويل: الصُّ حكى
مشمشة إليه: اكتب املخنث: فقال كتابًا، له صديق إىل رجٌل بحرضته فكتب — أميٍّا وكان
اسمك. هذا فقال: أرني. فقال: — فعل كان وما — فعلُت قد فقال: السالم. عليك يقرأ

تشبيهه. جودة من فعجبنا األذن. داخل شبه الكتاب يف اسمي هيهات، فقال:
فقال ضجة وإذا البرئ، رأس عىل واآلخر البرئ يف أحدهما بكنَّاَسنِي مررت نضلة: قال
قال: بدله؟ أقعدوا من فقال: عيىس؟ بن عيل عىل ُقِبض فقال: الخرب؟ ما البرئ: يف الذي

الطُّنْبور. بدله ووضعوا املصحف أخذوا هللا! قاتلهم قال: الفرات. ابن
بني من ثم ناعظ، بني من غالًما لك أصبُت قد مكرم: ابن إىل العيناء أبو [كتب

الصادقني. من كنت إن تعدنا بما ائتنا إليه: فكتب نهد. بني من ثم نارشة،
هللا أعز الرجل: فقال ابنه. هذا فقالت: طفٌل ومعها القايض إىل امرأة مع رجٌل وقدم
وللعاهر للفراش، الولد يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن هللا اتَِّق القايض: فقال أعرفه. ما القايض،
ولد؟ يل أين فمن االْست، يف إال تَنايَْكنا ما الرجل: قال فراشك. عىل وأمه فهذا الحجر.
ولده بيد وأخذ الرجل، فكفَّ يَُعرِّفه.18 رأيَت؟ ما له: قل القايض، هللا أعزَّ املرأة: فقالت

وانرصف.]19
يعود أن بدَّ ال املاء فيه جرى نهًرا فإن اسكت، لشاطر:20 يقول آخَر وسمعُت قال:

ضفادعه. ماتت قد [تكون] املاء إليه يعود حتى اآلخر: له فقال إليه.
كلمني لو امُلْغتِلم، الفيل أنا الهائج، والجمل الحرون، البغل أنا الشطَّار: كالم ومن

الُقنُْفذة. كأنه ُفساءَه يََشمَّ حتى اسِته شعر إىل أنفه شعر لعقدُت عُدوي
اْلَحَزَن﴾ َعنَّا أَذَْهَب الَِّذي هلِلِ ﴿اْلَحْمُد الجنة؛ من يشء النبيذ يف اص: الُقصَّ بعض وقال

الحَزن. يُذهب والنبيذ

املوضع. هذا يف رآها التي العالمات يذكر أي رأى، ما يعرِّف أي يعرفه: 18

وردت التي وهي «ب»، نسخة يف الحروف مطموس ألفاظها من وكثريًا القصة هذه آخر أن يُالَحظ 19

النسخة. هذه من ٢١٠ ورقة هامش يف فلرتاجع وحدها، فيها
خبثًا. أهله أعيا من هو الشاطر: 20
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واقَرتْح. واطَِّرح وارُقْد، وُقْد ، وُرسَّ ُرضَّ تقول: ماجنٌة وُسمعْت قال:21
ثوب يف يدها فأدخلْت رهم، تبخِّ أن جاريتَه وأمر قوًما ُمرَّة دعا طاهر: أبي ابن قال
آخُر أَيِْش موالها: فقال وأطالت، به وتلعُب تَمُرسه فجعلْت قائًما، أَيَْره فوجدْت بعضهم

ُعْقدة. هو موالي، يا قالت: احرتق؟ أما الُعود، هذا
يَمضغ أن رِيض ثم سنًة، راسلها الجارية عشق إذا مىض فيما الرجل كان َمزيَد: قال
عِشق إذا اليوم الرجُل فصار األشعار، وتناشدا ثا تحدَّ تالقيا إذا ثم تَْمَضغه، الذي الِعْلك

هريرة. أبا نكاحها عىل أشهد كأنه رجَلها يرفع أن إال همٌّ له يكن لم الجارية
يجيء أن الرجل من يُستنكر ال فكان ريبة، غري من يَعشقون كانوا سريين: ابن قال

باملواقعة. إال اليوم يَرضْون ال ولكنهم هشام: قال يذهب. ثم البيت أهل فيحدِّث
ال أحٌد أيكون نعم، قال: بالبادية؟ العشَق تعرفون هل ألعرابي: قلُت : األصمعيُّ قال
عندنا. هكذا هو ليس قلُت: ة. والشمَّ ة والضمَّ الُقبلة قال: عندكم؟ هو فما قلُت: يعرفه؟
الولد. طلب إىل خرج قد فقال: فيُباضعها. املرأَة الرجُل ذ يتفخَّ أن قلت: هو؟ وكيف قال:

هارون: بن برش قال

إذِن ب��ال ال��ُج��ْح��ر ف��ي ت��دخ��ل ل��ح��ي��ٌة ل��ه م��وس��ى أب��ا إن
األذْن ف��ي ك��ال��َوْق��ر ونَ��غ��م��ٌة ال��ق��ذَى ِم��ث��ل ال��ع��ي��ن ف��ي وص��ورٌة
ُخ��ذْن��ي أَْخ��َدع��ه: م��ن ب��ال��ن��ع��ل ص��اف��ٍع إل��ى ص��اح��ْت ص��ف��ع��ٍة ك��م

الكتَّاب، وجوه من جماعٌة فيه مجلًسا حرضُت جحظة: قال يوسف: أبو لنا وقال
يل: غنِّي عليك بحياتي بعضهم: لها فقال النادرة، حارضة محسنٌة َقيْنٌة وعندنا

ب��س��الِم م��ص��اَح��بً��ا ع��ن��ي وام��ِض ف��َدْع��ن��ي م��ن��ك ول��س��ُت م��ن��ي ل��س��َت

فأخجلتْه. يغنِّيك؟ أبوك كان أهكذا فقالت:
املديني: فقال بها، ليكيل صغريًة َكيَْلجًة الرطب صاحُب فأخرج ُرطبًا َمدينٌي اشرتى

َقبلتُها. ما حسناٍت بها ِكْلْت لو وهللا

ذكر. له يسبق لم إذ الناسخ من سقط فلعله القائل، اسم هنا يذكر لم أنه يُالَحظ 21
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من أثقل الكبري بعد فيهم ما قال: أثقل؟ بنيك أيُّ الكوفة: قايض ُعمارة أبو سئل
األوسط. إال الصغري

َسْلحه. من أنفع للمخمور ليس أحدهم: فقال يْدناني، الصَّ جامٍع عند جماعٌة اجتمع
فمي. من وهللا أخذتَها جامع: فقال

الخبيثة. يابن بإْصبِعك قال: الُخْرأَ؟ أتهمُز لرؤبة: رجل قال
ما لآلخر: وقال مانع. قال: اسمك؟ ما ألحدهم: فقال يُسائلهم، قوم عىل أعرابٌي وقف
األقفال أظن ما هللا! قبحكم قال: حافظ. قال: اسمك؟ ما لآلخر: وقال ُمْحِرز. قال: اسمك؟

أسمائكم. من إال
22… فارغة] َخْشخاشة عندك اإلسكندرية منارُة العامة: كالم [من

ماجنٍة فصِّ وعىل . ُكيسِّ باألَيْر ثَقبوا ُعْريس ليلة ماجنٍة: فصِّ عىل قرأُت جحظة: قال
أَْشفى. والنَّيْك أَْخَفى ْحق السَّ أخرى:

درهم. ألف منك آخذ أن رأيتُك إن نذرُت إني الدعوة: صاحب مسلم ألبي ُجحا وقال
بها.23 له وأمر يأخذون. ال يُعُطون النذور أصحاب رأيُت فقال:

وطال آذاه قد العامة من وإنساٌن بالغريب24 يُْعرف الذي املخنث رأيت : يُّ الرسَّ قال
وإزارك الحاجبني، مقرون وقميُصك زائفة، نعلُك مشقوق، يا له: وقال إليه فالتفَت ذلك،
فقلُت ومر، العاميُّ فخجل : الرسيُّ قال واألمراء. امللوك بأوالد تَتَالهى وأنت أزرق، َصدٌف
قال: يل. ه فرسِّ عمله، من هذا ليس فقلت: ثعلب. إىل امِض فقال: الغريب. هذا يل فرسِّ له:
كتفيه يف الذي الخَلق] هو املقرون والقميص جرًفا، الرتاب تجُرف [التي الزائفة25 النعل
فقلُت: مفتَّت. مخرٌَّق أي أزرق صدٌف واإلزار بيانًا، تُْفصحان فهما منه، أجود رقعتان

الظَّْهر. َقِطيع قال: مشقوق؟ يا فقولُك:

من ٢١١ ورقة هامش يف فلرياجع قراءته، نستطع لم مطموس كالم «ب» يف النقط هذه موضع 22

املذكورة. النسخة
درهم. بألف «ب»: يف 23

له. لقب لعله أو القصة، سياق من لنا يظهر ما هذا األلفاظ. من بالغريب أي بالغريب: 24

يف والذي جناحيها. ونرشت األرض عىل ذنبها سحبت إذا تزوف الحمامة زافت من مأخوذ ذلك لعل 25
أثبتنا. ما الصواب فلعل الكتب، من راجعناه فيما معنًى له نجد ولم الرافه، النعل النسختني: كلتا
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فيها. يُْخرأ أن ويجوز نعم، قال: الِبيعة؟ يف يصىلَّ أن أيجوز عبي: للشَّ قيل
الجماع. رسول الُقبلة ُجبري: بن سعيد وقال

شربٌ قال: ؟ الربمكيَّ يعني — يحيى بن محمد مائدة كيف از: للجمَّ الرشيد وقال
اللون وبني كرة، َمرضب والرغيف الرغيف وبني الخشخاش، قرش من وصحفته شرب، يف
من هللا لحاك وقال: فضحك الكاتبون. الكرام قال: يحرضها؟ فمن قال: نبي. فرتة واللون

رجل!
وقال: بي اء السقَّ تعلق خرجت فلما فتوضأت، الكرخ يف ساقيًة دخلت نضلة: قال
فضحك وضوئي. نقضُت فقد سبييل اآلن خلِّ وقلت: رضطًة فرضطُت قطعة. هات

وخالني.
فيها وبال قارورة فأخذ َمْطلُه، فطال بغًال، إليه يهدي أن إخوانه بعض رجٌل وعد

بغًال؟ إخواني بعض إيلَّ يُهِدي هل املاء، هذا إىل انظر وقال: الطبيب إىل وجاء
امِلربد باب عىل رأيت يقول: اليعقوبي ابن سمعت قال: البرصي الخالل ابن حدثنا
العجيب العجب من أليس بالوفاء، واملتخلقني الظرفاء معرش يا ينادي: وهو الكاتب خالًدا
أُعطى. فال درهًما أطلب وأنا سنًة أربعني منذ ويُالط به يُزنَى ِشعري أن الغريب والنادر

يقول: أنشأ ثم

ع��ش��ق��وا م��ن ال��ع��اش��ق��ون ب��ه ن��ال وق��د أق��ول ب��م��ا م��ن��ك��م أُح��رم
ت��ح��ت��رُق وه��ي ل��ل��ن��اس ت��ض��يء ن��ص��ب��ْت ذب��ال��ٌة ك��أن��ي ص��رُت

بالشعري، الحنطة تختلط ال ذا؟ يف أيش ويلك يقول: بالغراب املعروف املاجن وسمعت
األََرندج.26 إىل الخرنوب ويصري الباقالء، إىل الُفجل يتحول أو قرًعا، الباذنجان يُصنع أو
وأعمى ساق، بال وقدٌم باب، بال بيٌت أنت إنما آلخر: يقول املخنث دجاجة وسمعت

سقف. بال وحائٌط معرب، بال ونهٌر حطب، بال وناٌر عصا، بال

واألرندج الخرنوب التفاق الوجه هذا عىل أثبتناها وقد األصل، يف النقط من الحروف مهملة الكلمة هذه 26

معرب. وهو األسود، الجلد واألرندج: اللون. يف
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َكْودن28 يا الجاثَِليق،27 بُرنس ويا امُلكاري، عصا ويا األفعى، رأس يا فقال: آخر وشتم
طعن يا الثياب، تخت30 يا العني، ذرور يا النصارى، ناقوس يا النجار، برَْيَم29 يا ار، القصَّ
ُجْحٍر أيَّ وال ُوضعت، أين تبايل ال الدور، ومكنسة القدور، مغرفة يا الرتس، يف الرمح
فتَح ِمْرتًسا الكوة يف تكن لم إن عملت. حمام أي يف وال نزلت، خاٍن أي يف وال دخلت،
دواء. بال وداءً غطاء، عىل وغطاءً وعاء، يف ووعاءً رًحى، عىل رًحى يا الباب. اللصوُص
بال فًما ويا مرضاب، بال عوًدا ويا ميزاب، بال سطًحا ويا البالء، جهد ويا عًمى، عىل وعًمى
مئزر، بال قميًصا ويا باب، بال كوًة ويا سحاب، بال رعًدا ويا نصاب، بال سكينًا ويا ناب،
ورق ويا ِمسناه،32 بال قًرصا ويا الرصاة،31 شط ويا قر، عىل ُقرٍّا ويا نَهر، بال جًرسا ويا
الطومار، رأس يا أبزار، بال قدًرا يا الفار، ذنب يا أفواه.35 بال مطبًخا34 يا الكَماه،33

سواري. بال طاقاٍت يا صحاري، يف رًحى يا البواري،36 خيط يا أخبار، بال رسوًال يا
لها: فقال الناطفيِّ جارية عنان عىل نواس أبو دخل

ي��م��وت��ا37 ح��ت��ى ل��ن��زا ُج��ح��ًرا ال��ب��ي��ت ف��ي رأى ل��و
ع��ن��ك��ب��وت��ا ْل38 ل��ت��ح��وَّ ثَ��ق��بً��ا ال��ب��ي��ت ف��ي رأى أو

معروف. النصارى، رؤساء من الجاثليق: 27
البغل. الكودن: 28

عتلته. النجار: بريم 29

فيه. تصان ما الثياب: تخت 30

بالعراق. نهر الرصاة: 31
والرفعة. العلو وهو باملد، السناء من املرقاة، املسناة: 32

بالهمز. الكمأة مخففة: الكماة 33
تحريف. وهو «مرصًجا»، األصل: يف 34

التوابل. األفواه: 35
اليوم. إىل بمرص معروفة الربدي، من تُعمل الحرص من رضب الياء: بتشديد البواريُّ 36
وقال: عليها فأقبل عنان مع نواس أبو اجتمع منظور: البن نواس أبي أخبار كتاب يف 37

يموتا حتى لنزا صدًعا السقف يف رأى لو

الشعر. لرضورة الفعل تسكني أن يخفى وال األصل. يف الكلمة هذه وردت كذا 38
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فأجابته:

ق��وت��ا األل��ف وأظ��ن ب��أل��ٍف ه��ذا زوِّج��وا
ويُ��وتَ��ى ي��أت��ي ف��ال ءُ ال��دا ي��ن��ق��ل��ب أن ق��ب��ل

ظننُت وما غريه، عىل الفن هذا قدِّم نعمته: لديه وبسط دولته، هللا أدام — فقال
النفس ألن ظلم، وذلك العيب، كل النمُط هذا ِعيب وربما واحد، مجلٍس يف يطرد هذا أن
الكتاب يف الخوض بعد مجلسه يف يقول كان عباس ابن أن بلغني وقد ِبرش. إىل تحتاج
َكالل يلحقها لئال النفس لتعديل إال بذلك أراد أراه وما اْحِمصوا. واملسائل: والفقه والسنة

والسالم. فتسمع. عليها يرد ما لقبول ولتستعدَّ املستأنف، يف نشاًطا ولتقتبس الِجد،
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أفواه من أسمعها كنت أشياء إليه فكتبُت جوامع، قصاٍر بوارع، كلماٍت بجمع ورسم
للعقل، وتنبيٌه للحس، قرٌع وفيها والحرض، السفر يف األيام مرِّ عىل واألدب العلم أهل
للتجارب وتمثٌل املختلفة، املقامات يف وانتفاٌع اليقظة، استفادة عىل ومعونٌة للروح، وإمتاٌع

املستأنفة. لألحوال وامتثاٌل املخلَّفة،
ذلك: من

كنز الصدقة املعرس. عز القناعة الُحر. يستعِبد الِربُّ املذاهب. مفتاح هلل» «الحمد
دينار من خريٌ ينفع درهٌم نفسك. من ببضعٍة إال أمسك من ساعٌة انقضت ما املورس.
بخريه. نفسه عىل فضنَّ لغريه جمع من الشقي املعاد. ساءه الفساد رسه من يرض.
العمر فمدة أمسك، وسالمة نفسك، صحة يغرنَّك ال عملك. قرص يف أملك طول من زد
باهلل استغنى من بامَلالم. ينزجر لم باأليام يعترب لم من مستحيلة. النفس وصحة قليلة،
نعمته، حارس البخيل األمنيَّة. نيس املنيَّة ذكر من اإلفالس. عوارض من أمن الناس عن
اكتىس بالكفاف ارتدى من أخراه. عمارة عىل يعينه ما دنياه من امرئ لكل ورثته. وخازن
مهجة، عىل تأتي حجة رب بودائعها. تفتننَّك وال بخدائعها، الدنيا تخدعنَّك ال بالعفاف.
حرف رب لسان! أهلكه إنسان كم فم! سفكه دم من كم غصة. إىل تؤدي فرصة وُربَّ
طابت مساعيه حُسنت من الصوت. وأْخف الصمت الزم فتسقط. تْفرط ال حتف. إىل أدى
باليقظة، يستظهر لم من سلطانه. زال عدوانه، طال من نفسه. أذل َفلسه أعز من مراعيه.
احتياله. قرصيف بِمحاله اغرت من الهدى. عن عمي األعمى استهدى من بالحفظة. ينتفع لم
من العمال ظلم يعنيه. ال ما إىل ُدفع يعنيه ما ترك من َفل. السِّ باصطناع الدول زوال
طول يغرنك ال زل. قدمه موضع جهل ومن ضل، الجاهل استشار من األعمال. ُظلمة
تجرع كربها. عىل الصخرة من أنفع صغرها مع الذرة فإن االستقامة، قرص مع القامة
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أو َرك الدَّ يفوتك أن قبل فانتهزها وجدتها فإذا الفرصة، منه تنل لم إن الغصة عدوك من
حصد اإلحن زرع من والنهار. الليل ويهدمها األقدار تبنيها دوٌل الدنيا فإن الفَلك، يصيبك
شده. استقبال يف األسد يغلب جده إقبال يف الثعلب مرصعه. قرب مطمعه بعد من املحن.
ما سأل من اإلخوان. كثرة اإلحسان ثمرة من اإلنسان. ِرقُّ اللسان طلب. تحت عطب رب

وأنشدُت: يحب، ال بما أجيب يجب ال

ج��ان��ِب ك��ل م��ن وال��ب��أَس ب��ن��ا أض��رَّ ُج��ودن��ا أن س��وى ع��ي��ٌب ل��ن��ا ول��ي��س
ع��ائ��ب غ��ي��ر أع��م��ارن��ا ال��رََّدى وأف��ن��ى ظ��ال��ٍم غ��ي��ر أم��وال��ن��ا ال��ن��دى ف��أف��ن��ى
ب��ال��م��ن��اق��ب أغ��ن��اه��م م��ث��ل��ه أٌب ك��ل��ه��م ل��ل��ن��اس ك��ان ل��و أٌب أب��ون��ا

السبع تصحب كما التوقي بشدة السلطان اصحب البنه: الصيمري بن حميد قال
واصحب والتواضع، الجانب بلني الصديق واصحب القاتلة، واألفعى املغتلم والفيل الضاري
واللطف والبرش بالرب العامة واصحب وبينه، بينك فيما والحجة إليه باإلعذار العدو

باللسان.
من القراطيس تحمله ما جعلَت لو هذا، يا كتاب: ظهر عىل الكاتب الحميد عبد ع وقَّ

كماًال. وحزت جماًال حويت ماًال الكالم
فعجل منها، خارجون وحاشيتنا لنا الدنيا تكون أن بنا أقبح ما مرة: السفاح ع ووقَّ

هللا. شاء إن منهم رجل كل قدر عىل فيها وزد أرزاقهم
الخلف. حسن الرشف عنوان عيل: بن الحسن قال

تصفو. فقلما تجُف لم إن السالم: عليهما محمد بن جعفر وقال
ضياء،3 وسَعفها ِصالء، وَكَربها2 رشاء، وليفها نماء،1 جذعها النخلة أعرابي: وقال

غذاء. وحملها
عود أصنع ألم إزارك؟ أضع ألم له: لغالم يقول اًحا4 كسَّ سمعت األصمعي: وقال

حمارين؟ عىل اًحا كسَّ أجعلك ألم مجرفتك؟

الناسخ. من ساقطة والنون «ماء»، األصل: يف 1

العراض. الغالظ السعف أصول الكرب: 2
االصطالء. دون لالستضاءة صالحة فهي ويسطع، لهيبها يعلو السعف نار أن يريد 3

ونحوهما. والنهر البرئ ينظف ومن الكناس، اح: الكسَّ 4
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الهند من الرطب البقل آكل كنت التُّبَّعي، فالن بنت فالنة أنا فيه: باليمن كتاٌب ُوِجد
بمرص، يعقوب بن يوسف من ُدر بمكوك بُرٍّ مكُّوك5 اشرتينا حتى جعنا ثم باليمن، وأنا

بالدنيا. يغرت فال رآنا فمن
أآثرتم صفني: يوم تغلب بني من لرجل وجهه هللا كرم طالب أبي بن عيل وقال
األخرض. والزيت األحمر، والُرب األصفر، الَقْسب6 آثرنا ولكنا آثرناه، ما فقال: معاوية؟

العار فقال: املؤمنني. عاَر يا معاوية: صالح ملا عنه هللا ريض عٍيل بن للحسن قيل
النار. من خريٌ

للواجئ: فقال بهما، فدعا آخر رجل عنق َوَجأ رجل إىل املائدة عىل يوًما الحجاج نظر
فقال: اآلخر فسأل فألقاه. عنقه فوجأُت يقتله أن فخفت بعظٍم غصَّ فقال: صنعت؟ عالم
الطعام إن فقال: بها؟ يغص حتى طعامك يف العظام أتدع له: فقال بالطباخ فدعا صدق.

يفعل.7 فكان املناخل. عىل املرق تصب قال: يُزال. فال املرق يف العظم وقع وربما كثري
فإذا فنظرت نحاس، ِقدر سهمي يف فوقع األُبلَّة فتح شهدت املحبِّق:8 بن سلمة قال
سلمة يُحلَّف بأن فأجاب عمر، إىل ذلك يف فكتبت مثقال ألف ثمانون فيها ذهٌب هي
قال: املسلمني، بني ُقِسمت وإال إليه ُسلِّمت حلف فإن عنده، وهي أخذها يوم أخذها بأنه

منها. اليوم أموالنا فأصول إيلَّ، فُسلمت فحلفت
كريمة. طبيعٍة ذو إال املروءة عىل يصرب ال الحكماء: بعض قال

9…
ز فجهَّ عظيًما ماًال — بخراسان صدق رجل وكان — مدين بن الرحمن عبد أصاب
الرحيل، يوم معه أصبحوا ثم امللك، عبد بن هشام إىل وأسلحتهم بدوابهم مملوًكا سبعني

. أواقيٍّ ثماني إىل رطل نصف أو ونصًفا صاًعا يسع مكيال املكوك: 5
اليابس. التمر القسب: 6

أثبتنا. ما والصواب ظاهر. تحريف وفيها نفعك.» فكان املتاخر عىل املرق «نصيب األصل: عبارة 7

القاموس يف وضبط والقاموس، اإلصابة عن والتصويب تحريف، وهو املحبى»، بن «سلمة األصل: يف 8

بفتحها. اإلصابة ويف املشددة، الباء بكرس
ألفاظها، تحقيق نستطع فلم النقط، من حروفها أكثر مهملة السماك البن عبارة النقط هذه موضع 9

(تحت املرصية الكتب بدار املحفوظة الشميس بالتصوير املأخوذة النسخة يف وردت كما هنا نثبتها ونحن
للدىه الكوفة إىل السمان طلب يف رجل خرج لو السماك: ابن «وقال ونصها: ص٣٨٧، يف ١١٢١٥ز) رقم

لعرىىه.» إخوانه عىل خفيًفا كان بقاياه لعدوسه يف والدار
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هللا. غري إىل بهؤالء يتقرب أن لرجل ينبغي ما فقال: إليهم نظر الطريق بهم استوى فلما
لكم. معكم وما أحراٌر، أنتم اذهبوا قال: ثم

عزَّه. لقدرك وأذلَّ مروءته، باعك فقد صلتك قبل َمْن أعرابي: وقال
املهدي: إىل الحارثي هللا عبد بن زياد كتب

ب��ع��ي��د م��ن س��خ��ط��ك ن��ادي��ُت ك��م��ا ق��ري��ٍب م��ن ع��ف��وك ن��ادي��ُت أن��ا
م��س��ت��ق��ي��د ع��ق��وب��ُة ظ��ل��م��ْت وم��ا ف��ع��ل��ي ف��ل��س��وء ع��اق��ب��ت��ن��ي وإن
ج��دي��د ش��ك��ٍر ع��ل��ى ب��ه ع��ط��ف��ت ج��دي��ٌد ف��إح��س��اٌن ت��ص��ف��ح وإن

تُعرِّف، وال واعرف تتكلم، وال اسمع فقال: أوصني. نحرير: بن ملحمد رجل وقال
إليك. تجلسه وال غريك إىل واجلس

وهل فقال: وتكتب. فتحُرض تويص أن تريد أمي إن القايض: أسيد10 البن رجل وقال
النساء؟ مبلغ بلغْت

عىل فأقبل يداويه، طبيٌب وعنده ُمربَْسم11 رجٍل عىل بالبرصة املظالم صاحب ودخل
ثم صدره، حرارُة تَِقلَّ حتى املوت إال املربسم دواءٌ ليس وقال: املريض وأهل الطبيب

. يَستبلَّ حتى الباردة باألدوية يعاَلج حينئٍذ
قال: أحِسن. له: فقال بدرهم. فقال: رَّاجة؟ الدُّ تبيع بكم فقال: ُدرَّاٍج بائع به واجتاز
ل يُسهِّ فإنه منه خذ غالُم، يا قال: لك. هما قال: بثالثة. اثنتني منك نأخذ قال: بعُت. كذا

البيع.
تفعل ال له: فقال رأسه، ليقبل فذهب الكاتب نجاٍح عىل هارون بن حجاج ودخل

لقبلته. َخراءً رطٍل ألف عليه أن لو وهللا فقال: بالدهن. مملوءٌ رأيس فإن
الِقرى. أمُّ فإنها كْل له: لصديق فقال ِسكباجٌة12 الَحسحاس البن ُقدِّم

ابنتك تموت ال حتى أنَت من فقال: ابنته ماتت له صديًقا الحسحاس ابن وعزَّى
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي بنت13 عائشة ماتت قد البظراء!

السابق. املجون باب جميًعا بها أليق كان بعدها التي والست الطرفة هذه أن يالحظ 10

فيها. يُهذى علة وهو برسام، به أي مربسم: 11

والخل. اللحم من يعمل مرق السكباجة: 12
وغفلته. القائل هذا بجهل التفكهة موضع هو ملسو هيلع هللا ىلص» النبي «بنت قوله: أن يالحظ 13
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له: فقال زمان، بعد رآه ثم فاستصفاه رجًال أمره أول يف الليثيِّ بن يعقوب أخذ
كما قال: أنا؟ كنت وكيف قال: قديًما. أنت كنت كما له: قال الساعة؟ أنت كيف فالن، أبا

درهم. آالف بعرشة له فأمر الساعة. أنا
لآلكل. أُِذن فقد الطعام وضع إذا املبارك: ابن قال

اإلبل. بها تصلح ال ببالد تصلح ال العرب إن عنه: ريضهللا الخطاب بن عمر وقال
من غداٍة يف نام قد له صاحب إىل قريش من رجٌل نظر ندي: السِّ بن إبراهيم وقال
وقتها؟! أطيب يف الدنيا عن تنام لك ما وقال: برجله فركضه النسيم، طيِّبِة الصيف غدوات
وألنها واآلتية، املاضية الليلة عن لبُعدك النهار نصف يف نم حاالتها، أخبث يف عنها نم
يف وتنبهت الحوائج وقت يف نمَت العمل، من بعدها ملا وجماٌم التعب من قبلها ملا راحٌة

تقيل.» ال الشياطني فإن «قيلوا جاء: وقد الناس، رجوع وقت
غدوات يف الفجر قبل صغاًرا لها أوالًدا أعرابيٌة أيقظْت السندي: بن إبراهيم وقال
فإنه النعيم؛ هذا وتفهموا النسيم، هذا واستنشقوا األرواح، هذه تنسموا وقالت: الربيع

ُمنَّتكم. من يشدُّ
صًدى. الجأْم14 وكأنه نار، ِمحراك كأنه الوصف: يف ويقال

كأنه قالوا: ضعيًفا كان وإذا عصا. وأُبنُة ِرشا عقدة كأنه قالوا: بالِقرص وصفوه وإذا
أُسكرُّجة.15 كأنه يقولون: واملولَّدون زبد. قطعة

واحدٍة كنه أبلغ وال فأعدَّها، عيلَّ بنعمك أحيط ال اللهم دعائه: يف السلف بعض قال
فأحدَّها. منها

من وأسألك دافع، له ليس الذي الواقع عذابك من بك أعوذ فقال: السندي عطاءٌ دعا
مانع. له ليس الذي الواسع خريك

وإذ شيئًا، منهما تملِّكني لم بيدك وناصيتي قلبي إن اللهم السلف: بعض ودعا
السبيل. سواء فاهدنا وليهما، أنت فكن ذلك فعلَت

فال وهديته، ويرسته قضيته فإنك خرٍي من يل كان ما اللهم الصالحني: بعض ودعا
وال فيه يل عذر فال ونهيت وزجرت وعظت فإنك سوءٍ من مني كان وما عليه، يل حمد

حجة.

فضة. من إناء الجأم: 14
فارسية. وهي الكامخ، فيها يوضع صغرية صحفة أسكرجة: 15
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وغريم غادر، وصديق فاجر، ونديٍم جائر، سلطان من بك أعوذ إني اللهم آخر: ودعا
وحاسد هاٍف، وخادم جاٍف، وولٍد مائن، وحليٍف خائن، ورشيٍك مناكر،16 وقريب ماكر،
قطوف،18 ومركوٍب ضعيف، و…17 وسنان، وخليٍل كسالن، ورفيٍق مالحظ، وجاٍر مالفظ،

ضيقة. وداٍر مبذرة، وزوجٍة
فإن قلَّت، وإن والِفَقر19 بالعيون طبعك اشحذ البنه: السلف بعض قال املدائني: قال

ناجًعا. وأُْكلُها نافًعا ثمرها كان إذا الحمل قلة يشينها ال الشجرة
الوجه. طالقة قال: الضيف؟ كرامة ما لألوزاعي: وقيل

بنفسه. عليهم ِقيامه قال: اْلُمْكَرِمنَي﴾. إِبَْراِهيَم ﴿َضيِْف تعاىل: هللا قول يف مجاهد قال
الضيف. تَستخدم أن املروءة من ليس العزيز: عبد بن عمر وقال

كان وإن منهن يأنف أن ينبغي ال للرشيف أربٌع يقال: كان الجنيد: بن إبراهيم وقال
عما سئل وإن منه، يتعلم للعالم وخدمته لضيفه، وخدمته ألبيه، مجلسه من قيامه أمريًا:

أعلم. ال يقول: أن يعلم ال
إطعام السنة: من فإنها أشياء خمسة يف إال الشيطان من العجلة يقول: كان حاتم

الذنب. من والتوبة الدين، وقضاء البكر،20 وتزويج امليت، وتجهيز ، حلَّ إذا الضيف
حاتم: وقال الضيافة. تمم فقد بارًدا وماءً حنطة وخبز لحًما الضيف أطعم من وقال:
حدثه إنساٌن ضافه وإذا الخليل، إبراهيم بسخاوة حدَّثه إنسانًا ضاف إذا املرائي ر املزوِّ

مريم. ابن عيىس بزهد
الكنيف، عن واستغنى دابَّته، صامت البخيل ضاف من ميمون: بن ميمون وقال

التَخمة. وأمن
عتق من إيلَّ أحبُّ طعاٍم من صاٍع عىل إخواني أجمع ألن الصالح: السلف بعض وقال

رقبة.

محارب. أي مناكر: 16

باألصل. بياض هنا 17

الخطو. الضيق القطوف: املركوب 18
وِفقره. البليغ الكالم بعيون أي 19

«الكفء». رواية: يف 20
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اغفر اللهم ويقول: ويقدمه الخبيص21 لنا يصنع خيثم بن الربيع كان األعمش: قال
جميًعا. وارحمهم خلًقا، وأحسنهم نفًسا، ألطيبهم

املالئكة. تدخله ال الضيف يدخله ال بيت كل مالك: بن أنس وقال
— أثقاله قلبه عن وخفف أعماله، وزكى آماله، هللا بلَّغه — الوزير عىل قرأته وملا
ما الُغَرر الكلمات وهذه وامُلَلح، الوصايا هذه يحوي الحجم هذا مثل أن علمت ما قال:
منظر، فيه عنٍي لكل الخريف، زمان يف بستان لكأنها وهللا يحفظ، أن يجب ال ما فيها
ما أو جزأين أو جزءًا يل فأضف فرغَت إذا مذاق. منه فٍم ولكل مقطف، منه يٍد ولكل
تُرَوى، وفائدتها يبقى، وأثرها يجُمل، وذكرها يحُسن، موقعها فإن النشاط، عليه ساعدك

تُحمد. وعاقبتها
والطاعَة. السمَع فقلت:

والسمن. التمر من يصنع كان طعام الخبيص: 21

277





العرشون1 الليلة

بن مالك قال فكتبت: املفيدة. الفصيحة األحاديث من جزءًا يل اكتب [أخرى]: مرة يل وقال
بن وقبيصة مروان بن امللك عبد املوسم أيام الكعبة ظل يف أجالس كنت اللخمي: عمارة
وآثار العرب أشعار ويف مرًة الذكر ويف مرًة الفقه يف نخوض وكنا الزبري، بن وعروة ذؤيب
يف االتساع من مروان بن امللك عبد عند أجده ما منهم أحٍد عند أجد ال فكنت مرًة، الناس
وحالوة ُحدِّث إذا استماعه وحسن والبالغة، والفصاحة العلم فنون يف والترصف املعرفة
كثرة من أشاهده ملا بك ملرسوٌر إني وهللا فقلت: ليلة ذات معه فخلوت حدَّث، إذا لفظه
العيون فسرتى قليًال تعش إن إنك فقال: جليسك. عىل وإقبالك حديثك وحسن ترصفك
الخالفة إليه أفضت فلما ركابك. إيلَّ تُعمل أن عليك فال نحوي، قاصدًة واألعناق إيلَّ طامحة
عيلَّ عينه وقعت فلما له، فتصديت الناس يخطب وهو جمعة يوم فوافيته أريده، شخصت
لكنني نُكرة. أظهر ما عرفني ولو3 معرفًة يُثبتني لم فقلت: وأعرضعني، وجهي يف بََرس2
مالك فقال: إيلَّ الحاجب خرج أن ألبث فلم ودخل، الصالة ُقضيت حتى مكاني أبرح لم
يل تراءيت إنك وقال: إيلَّ يده مد رآني فلما عليه، وأدخلني بيدي فأخذ فقمت عمارة. بن
كيف [وسهًال] وأهًال فمرحبًا واالنقباض، اإلعراض من رأيت ما إال فيه يُجز لم موضع يف

.[٥٨ رقم حاشية – عرش السابعة الليلة – الثاني [الجزء انظر 1

«كرش». «أ»: يف 2

إلخ». … وأظهر عرفني «أو «ب»: عبارة 3
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ما أتذكر قال: املؤمنني. أمري يحبه ما وعىل بخري، قلت: مسريك؟ كان وكيف بعدنا؟ كنت
[وال ادَّعيناه بمرياٍث هو ما وهللا فقال: إليك. أعملني الذي وهو نعم، قلت: لك؟ قلُت كنُت
ما ترى: الذي املوضع إىل نفيس بها َسَمْت خصاًال نفيس عن أخربك ولكني وعيناه]، أثٍر
حتى محدٍث عن أعرضت وال قط، عدٍو بمصيبة شمتُّ وال قط، قرابة ذا وال ودٍّ ذا الحيت
بيتها يف قريش من وكنت عليها، وواثبًا بها متلذذًا هللا محارم من كبريًة قصدت وال ينتهي،
الدار. يف منزًال بوئه غالم يا فعل، وقد مني هللا يرفع أن آمل فكنت وسطه، يف بيتها ومن
يسمع وكان بال، وأنعم حال أخفض يف فكنت رحلك. إىل انطلق وقال: بيدي الغالم فأخذ
إىل رصَت شئَت إن وقال: الغالم أتاني غداؤه أو َعشاؤه حرض فإذا كالمه، وأسمع كالمي
محادثتي، عىل ويقبل مجليس، فريفع رداء وال حذاء بال فأميش جالس. فإنه املؤمنني أمري
عنده فتغديت ليلة، عرشون يل مضت حتى مرة، الحجاز وعن مرة العراق عن ويسألني
إليك: أحب األمرين أيُّ الرجل، أيها رسلك عىل فقال: للقيام نهضت الناس تفرق فلما يوًما
الحباء ولك الشخوص أم املواساة، مع واملجالسة املعارشة يف النََّصفة ولك عندنا امُلقام
ِفناءه اخرتت أمرني فإن املؤمنني، أمري أزور أن عىل وولدي أهيل فارقت فقلت: والكرامة؟
بهم فتجدد رؤيتك، إىل متطلعون فإنهم إليهم، الرجوع لك أرى بل قال: والولد. األهل عىل
بعرشين [لك] أمرنا وقد إليك، فيهم واملقام زيارتنا يف والخيار مثله، بك ويجددون عهًدا
أراك املؤمنني، أمري يا قلت: نرص؟ أبا يدك مألت أتُراني وحملناك، وكسوناك دينار ألف
صحبتك شئت إذا ودِّع وعد. إذا ينىس فيمن خري وال أجل، قال: نفسك. عن رويت4 ملا ذاكًرا

السالمة.
ملا يعىل: أبي بن يحيى قال قلت: بعده. ما هات الحديث! هذا أحىل ما الوزير: قال
الناس بني قسمه حزم بن بكر أبي عىل هللا رحمه العزيز عبد بن عمر ناحية من املال قدم
السالم عليه الحسني بنت فاطمة فدعتني ديناًرا، خمسني إنسان كل فأصاب املدينة، يف
فاطمة من املؤمنني أمري عمر هللا لعبد الرحيم، الرحمن هللا بسم فكتبت: اكتب. فقالت:
فأصلح بعد؛ أما هو، إال إله ال الذي هللا إليك أحمد فإني عليك، [هللا] سالم الحسني، بنت

«ورثت». األصل: يف 4
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بكر أبي إىل كتب املؤمنني أمري فإن ِدينه، به وعصم تواله ما عىل وأعانه املؤمنني أمري هللا
األئمة من قبله َمن يصنع كان ما بذلك ويتحرى الكتيبة، من ماًال فينا يقسم أن حزم بن
واٍل من وجزاه املؤمنني، أمري هللا فوصل فينا، وقَسم ذلك بلََّغنا وقد املهديني، الراشدين
بالحق. فينا يُعمل أن إىل واحتجنا جفوٌة، أصابتنا كانت فقد الوالة، من أحًدا جزى ما خري
من واكتىس له، خادم ال من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آل من اختدم لقد املؤمنني أمري يا باهلل فأقسم

رسوًال. [إليه] وبعثَْت [به]. يستقرُّ ما يجد ال كان من واستقر عاريًا، كان
هللا ليحمد وإنه كتابها فقرأ عليه، الشام5 قدمت قال: الرسول فحدثني يحيى: قال
بها استعيني وقال: ديناٍر، خمسمائة فاطمة إىل وبعث دنانري، بعرشة يل فأمر ويشكره،
هللا فرض ما ويذكر بيتها أهل وفضل فضلها فيه يذكر كتابًا إليها وكتب يُْعوزِك. ما عىل

الحق. من لهم
من واستمد القلم وأخذ الَعَلِويَّة. أمر أذكرتني وقال: الحديث هذا عند الوزير فرقَّ
بألف الثاني اليوم يف العمري العلوية نقيب إىل أرسل ثم شيئًا، التذكرة يف وكتب الدواة

الحديث. بركة من هذا يل: وقال طالب، أبي آل يف تفرق حتى دينار
صىل هللا رسول رحم من بُعدهم مع األمر هذا إىل القوم هؤالء تطاول كيف قال: ثم
عجبي إن بذلك؟ أنفسهم حدثتهم وكيف منه؟ هاشم بني وُقْرب وسلم [وآله] عليه هللا
يف املشهورة أحوالهم مع الحديث هذا من مروان وبنو أمية بنو أين ينقيض، ال هذا من

والدنيا؟ الدين
فإن عجيبًا، هذا7 يكن لم األصل6 واستُشفَّ النظر ق ُحقِّ إذا الوزير، أيها فقلت:
ينكشف حتى خافيًا األمر يزال وال ألعاليها، تاليٌة واألسافل لصدورها تاليٌة األمور أعجاز
به يُعنَوا لم ألنهم الناس، من كثري عىل هذا بَُعد وإنما [منه]، التعجب فيزول سببه8

التعصب. مذهب وذهبوا مواضعه، يف ووضعه غوامضه عن والبحث أوائله وبتعرف

الناسخ. من تبديل وهو «العراق»، «أ»: يف 5

«األمر». «أ»: يف 6

عجيبًا». بعيًدا يكن «لم «أ»: يف 7

تحريف. وهو نفسه»، تنكشف «حتى «أ»: يف 8
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الجواب: من فكان التسليم؟ ولزم التعجب سقط ُعرف إذا حتى خفي الذي فما قال:
وخالد مكة، عىل أَسيٍد بن وَعتَّاب تُُويفِّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن التاريخ وأصحاب الرواة بني خالف ال
العاص بن سعيد بن وأبان نجران، عىل حرب بن سفيان وأبو صنعاء، عىل سعيد بن
واملهاجر ونحوها، ُجَرش عىل أمية بني حليف األزدي الِقْشب بن وسعيد البحرين، عىل
بن وعثمان عمان، عىل العاص بن وعمرو ِدف، والصَّ كندة عىل املخزومي أمية أبي بن
لجميع أمرهم وأظهر األساس هذا أسس ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان فإذا الطائف. عىل العاص أبي
مقابلة ويف أملهم؟ الوالية يف يمتد9 وال رجاؤهم، ينبسط وال ظنهم، يقوى ال كيف الناس
وهي أملهم؟ يقرص وال رجاؤهم ينقبض وال هاشم بني طمع10 يضعف ال كيف هذا،
أبوابهم، وفتح أنيابهم، حدد أشبهه وما وهذا محبوبة. والعاجلة فيها عارض والدين الدنيا

تُعَرف. الخرب وتباشري تسبق، األمور ودالئل أمراسهم، وفتَل كأسهم، وأترع
عن جحٍش بن هللا عبيد مات قال: الثقفي هشام بن الحكم حدثني الكلبي: ابن قال
النجايش، إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي فخطبها الحبشة، بأرض معه وكانت سفيان، أبي بنت حبيبة أمِّ
أنا العاص: بن سعيد بن خالد فقال املرأة؟ هذه بأمر أوالكم من فقال: بالقرشيني فدعا
امرأة أول فكانت دينار، أربعمائة عنه ومهر فزوجه قال: نبيَّكم. ج فزوِّ قال: بها. أوالهم
فجعل العاص، أبي بن الحكم ومعها ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل ُحملت ثم دينار. أربعمائة ُمِهرت
قال: الشاب. هذا إىل النظر لتكثر إنك هللا، رسول يا له: فقيل إليه، النظر يكثر ملسو هيلع هللا ىلص النبي
وكان فيهم. األمر كان رجًال أربعني هذا بنو بلغ إذا قال: بىل. قالوا: املخزومية؟ ابن أليس
عرشة وأخو عرشة ألبو إني وهللا ملعاوية: قال كالٌم معاوية وبني بينه جرى إذا مروان
أخذها سفيان: أبي بن معاوية فيقول يفَّ. األمر يكون حتى عرشة إال بقي وما عرشة، وعم

صافيٍة. عنٍي من وهللا
صار فقد مفتعًال كان وإن رده، إىل سبيل فال ا حقٍّ كان إن — تسمع كما — فهذا

عليه. الخصام وجال فيه، النزاع وقع الذي األمر إىل داعيًة

كلتيهما. يف تصحيف وهو «يحيد»، «ب»: ويف «يحيذوا»، «أ»: يف 9

«أمل». «ب»: يف 10
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آخر: يشء هنا وها
خالف عىل حملكم ما السالم: عليه طالب أبي بن لعيل قلت عمرو: بن القعقاع قال
السالم عليه لعيل قال كان العباس أن به يعني وهذا رأيه؟ وتْرك املطلب عبد بن العباس
وإن الناس يف أشاعه لنا كان فإن األمر، هذا عن لنسأله إليه بنا قم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي مرض يف
قال يطاوعه. ولم العباس عمه عىل أبى السالم عليه عيلٌّ وكان فينا، وىصَّ غرينا يف كان
ذلك فعلنا لو يل: جوابه يف السالم عليه طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري قال القعقاع:
فهو فينا جعلها فإن أكف، أن فأحببت أبًدا فيها ندخل لم كالمنا بعد غرينا يف فجعلها
وال منا ينقطع ولم ممدوًدا منا ذلك طلب من رجاء كان غرينا يف جعلها وإن نريد، الذي
له، وتدين للعباس تحزَّب فرقٌة فرقتني: ذلك يف الناس فكان القعقاع: قال الناس. من
فهذا وبعد رءوًسا، ويرفع نفوًسا يضعف أشبهه وما فهذا له. وتدين لعٍيل تحزَّب وفرقٌة
تزول فإنها الدنيا فأما العزيز، والكتاب والنبوة الدعوة أعني األول، باألمر ُخصَّ البيت
عبد بن حمزة قرب عىل وقف وقد حرب بن صخر سفيان أبو ُرئِي11 وقد قوم، إىل قوم من

إلينا. صار أمٍر عىل قاتلتنا لقد ُعمارة! أبا يا هللا رحمك يقول: وهو املطلب
فالجواب: ملسو هيلع هللا ىلص. النبي [آل] إىل مدٍة بعد األمر هذا وصل12 فقد قائل: قال فإن
فتطاول والقهر، بالغلبة الناس وتداوله ركنه وتحلحل13 الدين ضُعف ملَّا ولكن [صدقت]،
امللوك مساورة يف وعادتهم ونهضتهم وبقوَّتهم بالعجم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آل من ناٌس له
والعبادة والزهد والطهارة العدالة أهل إىل وصل وما كان، كيف العز وتناول الدول وإزالة
من هذا فأين وقيرصيًة، ِكرسويًة عجًما: استحالت الحال أن ترى أال واألمانة، والورع
يرضب — املنصور حاجب وهو — الربيع هذا الصادقة؟ واإلمامة الناطقة النبوة حديث
أصاب فيقول: املنصور، جعفر أبي إىل ذلك فيُشَكى العطسة، عند الخليفة ت شمَّ من
األدب، من أرشف السنة أن يعلم ال كأنه الجهل، هو وهذا األدب. وأخطأ نة السُّ الرجل
عليهم غلبت ملا ولكن اإللهي، واألمر النبوي لألدب الجامعة وهي السنة، يف كله األدب بل

املطلب عبد بن حمزة قرب عىل حرب بن صخر سفيان أبو وقف أنه روي وقد «أ»: وعبارة «ب». يف كذا 11

يقول. وهو
«صار». «ب»: يف 12

موضعه. عن وزال تزعزع أي ركنه: تحلحل 13
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أدبًا العجم آيني16 وا سمَّ بينهم، الُخنُْزوانة15 وظهرت آنافهم يف النعرة ودخلت العزة14
واألحوال املعروفة األمور من ذلك غري إىل هذا النبوة. ثمرة هي التي السنة عىل وقدموه
يف ودائرٌة التاريخ يف مقررٌة ألنها لنرشها، فائدة وال لذكرها وجه ال التي املتداولة املتعاَلمة

الحديث. عرض
نتائجها من كان وصفت، ما عىل وأواسطها رشحُت ما عىل األمور أوائل كانت وملا
وضاقت وتَراَقى، وعال ونما وزاد منها تفاقم وما واإلفراط، والتعصب واملذاهب الفتن هذه
مع خاصتها من قوًة تجد جهلها مع العامة وصارت وإصالحه، تداركه عن الحيل
الجدال وكثر الديارات، وُخرِّبت الغارات وُشنَّت الحريم واستُبيح الدماء فُسفكت علمها،
السالمة ومحب حريان الحق طالب وأصبح واملحال، الكذب وفشا والقال، القيل وطال
وهذا نَُصرْيِي،17 فهذا واألديان، النحل يف أحزابًا الناس وصار وسنان، لساٍن بكل مقصوًدا
، خارجيٌّ وهذا أشعري،21 وهذا ُجبَّائي، وهذا َقْطعي،20 وهذا جارودي،19 وهذا أشجعي،18

تحريف. وهو «الحرية»، النسختني: كلتا يف 14

الكرب. الخنزوانة: 15
فارسية. كلمة وهي وعاداتهم، عرفهم العجم: آيني 16

طالب أبي بن عيل زمن يف ناس منهم وكان عليٍّا، يؤلهون كانوا الشيعة غالة من فرقة النصريية: 17
نُصري. اسمه رجل إىل ويُنسبون فحذَّرهم،

الِفرق. يف املؤلفة الكتب من راجعناه فيما األشجعية نجد ولم وحدها، «أ» يف اللفظ هذا ورد كذا 18

ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ويزعمون زياد، أبي بن زياد الجارود أبي إىل نُسبت الزيدية من فرقة الجارودية: 19
عيل. بيعة لرتكهم الصحابة وكفروا االسم، دون بالوصف عيل إمامة عىل نص

وهؤالء عرش، الثاني هو املنتظر اإلمام أن لدعواهم وذلك أيًضا، عرشية االثنا لهم ويقال القطعية، 20
بعده اإلمام أن ويزعمون موىس، بموت ويقطعون موىس، ابنه إىل الصادق جعفر من اإلمامة يسوقون

الرضا. موىس بن عيل سبط هو الذي الحسن بن محمد سبط
البرصية املعتزلة وكانت الجبائي عيل أبي إىل تنسب أوالهما املتكلمني، من فرقتان واألشعرية: الُجبَّائية 21
إىل تنسب وثانيتهما اليهشمية، بعد وسموا ابنه، هاشم أبي مذهب إىل بعده انتقلوا ثم مذهبه، عىل

السنة. أهل من األشعري الحسن أبي
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وهذا زعفراني،26 وهذا نجاري،25 وهذا راَونْدي،24 وهذا َقْرَمطي،23 وهذا ُشعيبي،22 وهذا
رافيض، وهذا حارثي،31 وهذا مستدركي،30 وهذا لفظي،29 وهذا جربي،28 وهذا قدري،27
واملجوس والنصارى اليهود َشمت جرم ال يشء. يُعجزه ال الذي هللا إال يحيصعددها ال ومن

[فرَووا]. تمنوا ما فوق وسمعوا فبنوا ا وِجصٍّ آُجرٍّا ووجدوا وتكلموا وعابوا باملسلمني

واالستطاعة القدر يف ويقولون شعيب، اسمه منهم رجل إىل ينسبون الخوارج من فرقة الشعيبية: 22
ذلك. يف السنة أهل لقول موافق وهو الخازمية، قول واملشيئة

نبوة يعتقدون الذين الفرس من الفالسفة أتباع الزنادقة من مشهورة طائفة والقرامطة: القرامط 23
وسبعني. وثمان مائتني سنة يف أمرهم ابتداء وكان املحرمات، يبيحون وكانوا وماني، ومزدك زرادشت
الجنابي، بهرام بن الحسن سعيد أبو الطائفة هذه ومن السنة. هذه حوادث يف للعيني الجمان عقد راجع
وجعل تاجًرا، بها وأقام البحرين إىل فخرج جنابة بلده عن فنُِفي دقاًقا، وكان مذهبهم، أظهر الذي وهو
إحدى سنة وُقتل واالها، وما البحرين أهل له استجاب حتى نحلته إىل ويدعوهم بها العرب يستميل
وانقطاع الحرام هللا بيت حجاج قتله من فكان سليمان، طاهر أبو ابنه بعده األمر ويل ثم وثالثمائة،
واألحساء القطيف إىل األسود الحجر ونقله الكعبة وانتهاب الحرم يف والتعدي بسببه، أيامه يف مكة طريق
ُرد ثم سنة وعرشين إحدى عندهم األسود الحجر بقي وقد ذكره، اشتهر قد ما البحرين، أرض من
إليها، فارجع كتبهم يف الطائفة هذه أخبار وغريهما األثري وابن الطربي استوىف وقد لهم. بُذلت ببُذول

جنب». «مادة العروس وتاج النون بتشديد «جنابة» عىل الكالم يف البلدان معجم وانظر
بغداد سكن مرو، أهل من إسحاق، بن يحيى بن أحمد الحسني أبي الراوندي أتباع هم الراوندية 24

.٢٩٨ سنة ومات عليهم. الرد يف وألف وتزندق فارقهم ثم املعتزلة متكلمي من وكان
أصول يف والقدريَة أصول يف السنة أهل وافقوا وقد النجار، محمد بن الحسني أتباع النجارية: 25

بأصول. وانفردوا
النجارية. من فرقة وهم بالري، كان الذي الزعفراني أتباع الزعفرانية: 26

فيها. دخل للقدر وليس أفعاله يف مخري العبد إن وتقول وجل عز هللا عن القدر تنفي فرقة القدرية: 27
وإن فيها، اختيار له وليس أفعاله، عىل مجرب العبد إن وتقول: وجل عز هلل القدر تثبت فرقة الجربية: 28

والرعشة. الرعدة بمثابة أفعاله
الذين الظاهرية بها يريد فلعله االسم، بهذا فرقة نجد ولم النسختني، كلتا يف اللفظ هذا ورد كذا 29

اللفظ. بظاهر يأخذون
أسالفهم. عىل خفي ما استدركوا أنهم يزعمون النجارية من فرقة املستدركة: 30

القدر باب يف قالوا الذين وهم اإلبايض، مزيد بن حارث إىل ينسبون اإلباضية، من فرقة الحارثية: 31
ذلك. يف اإلباضية سائر وكفرهم الفعل، قبل االستطاعة أن أيًضا وزعموا املعتزلة، قول بمثل

285



واملؤانسة اإلمتاع

تقوم حتى هوى اتباع إال الناس وال صعوبة إال األمر يزداد «ال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
فطوبى غريبًا، بدأ كما وسيعود غريبًا اإلسالم «بدأ أيًضا: وقال الناس.» رشار عىل الساعة

أمتي.» من للغرباء
الغريب؟ هذا صفة ما وثالثمائة: وخمسني ثالٍث سنة بمكة الزاهد ء الجالَّ البن وقلُت
ومن بلد] إىل بلٍد [ومن قلة إىل ُقلٍة ومن مدينة إىل مدينٍة من يفر الذي هو بني يا يل: فقال
طافت قد التي النريان هذه مع بالسالمة له وأنَّى يسلم، حتى بر إىل بحر ومن بحر إىل بٍر
وحريت ناطق كل وأسكتت أفوه كل ففدَّمت32 والنسل، الحرث عىل وأتت والغرب بالرشق
ملختلٌس األمر هذا يف الفكر وإن طاعم؟ كل عىل وأمرَّت شارب كل وأرشقت لبيب كل

للكبد. ومحرٌق للنفس وكارٌث34 للعقل33
وهللا الخطب، هذا عيلَّ وكرب الكالم هذا مني نال وقد لكذلك، إنه وهللا الوزير: فقال

املستعان.
شديد التأله كثري — تعلم كما — وهو فؤاده ورق عينه دمعت وقد إليه ونظرُت
شوال، من يوٍم أول إىل صائًما أصبح رجب أول كان فإذا والخميس، االثنني يصوم التوقي
تعاىل: هللا قال وقد مخلًصا،35 وال منافًقا ال العادة وبهذه الدأب هذا عىل وزيًرا رأينا وما
إنه الكفاية أكمل وكفاه الوالية أحسن هللا تواله َعَمًال﴾. أَْحَسَن َمْن أَْجَر نُِضيُع َال ﴿إِنَّا

مجيب! قريب
عىل النار «حرمت قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي الوزير، أيها قلت: دمعته رأيت فلما
عىل النار وحرمت هللا]، سبيل يف سهرت عني عىل النار [وحرمت هللا، خشية من بكت عنٍي
بفضله هللا يُنقذ لم إن الهالك هو توفيقه: هللا أحسن فقال هللا.» محارم عن ت غضَّ عنٍي
يف رجائي من أقوى منه الخالص يف رجائي كان36 البحر يف غرْقت لو بعفوه. يتغمد ولم
وحالك عفوه ثوب ألبسك العقيدة هذه ضمريك من هللا علم إذا قلت: فيه. أنا مما السالمة

العي. وهي الفدامة، من فدمت: 32

«األمر». «أ»: يف 33

عليه. اشتد إذا الغم كرثه من للنفس: كارث 34

تحريف. وهو فحاًصا»، «وال «أ»: يف 35

تحريف. وهو «كاف»، «أ»: يف 36
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العرشون الليلة

َمَع هللا ﴿إِنَّ بك، يريدونه ما برءوسهم وعصب أعدائك كيد وكفاك وواليته، عافيته بشعار
ُمْحِسنُوَن﴾. ُهْم َوالَِّذيَن اتََّقْوا الَِّذيَن

رشيفة مراميهم فإن الحلو، اللطيف وكالمهم العبَّاد رقائق من جزءًا يل اجمع فقال:
املؤثر والتأله عليهم الغالب للدين — أظن — وذاك رادعة، ومواعظهم خالصة ورسائرهم
كالم يف املعنى هذا أجد ولست بقصدهم، موصوٌل والحق بمنطقهم مقروٌن فالصدق فيهم،
وأحداث واآلثار واألفالك الطبائع حديث يف لخوضهم — أيًضا أظن — وذاك الفالسفة،

النساك. حديث يف ورقاٍت بعد كتبت ثم به، تقدم ما تمام فكتبت أفعل. قلت: الزمان.
السالم؟ عليه قىضموىس األجلني هللاملسو هيلع هللا ىلصأي رسول سئل السلمي: املنذر بن عتبة قال
فراق أراد ملا السالم عليه موىس «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال ثم وأوفاهما. أكثرهما فقال:
ما فأعطاها به، يعيشون ما غنمه نتاج من يعطيها أن أباها تسأل أن امرأته أمر شعيب
الحوض بإزاء موىس وقف الحوض وردت فلما العام، ذلك لون قالب37 من غنمه وضعت
اثنتني ووضعت كلها ألوان قوالب فوضعت بعصاه، جنبها رضب إال شاٌة منها تصدر فلم
تفوت كميشٌة41 وال ثعوٌل40 وال ضبوٌب39 وال فشوٌش38 فيهن ليس شاة، كلُّ ثالثًة أو

السامرية.» وهي فاتخذوها منها بقايا بها وجدتم الشام افتتحتم فإن الكف42
نعرف فينا رسوًال [تعاىل] هللا بعث حديٍث: يف للنجايش طالب أبي بن جعفر قال
بصدق وأمرنا نعبده، كنا ما ونخلع ونعبده [لنوحده] هللا إىل فدعانا وأمانته، صدقه
عن ونهانا والدماء، املحارم عن والكف الجوار وحسن الرحم وصلة األمانة وأداء الحديث

املحصنات. وقذف اليتيم مال وأكل الزور وقول الفواحش
عيل بنت كلثوم أم عليه هللا رضوان الخطاب بن لعمر ولدْت التاريخ: صاحب وقال

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي بنت فاطمة كلثوم أمِّ وأمُّ ورقية، زيًدا السالم عليه طالب أبي بن

أمها. لون غري عىل كانت إذا لون: قالب شاة 37

حلب. غري من لبنها ينفشُّ التي الشاة الفشوش: 38
اإلحليل. الضيقة والشاة وتعدو، تبول الدابة الضبوب: القاموس: يف 39

الرضع. حلمات وهي األطباء، الزائدة الثعول: 40
وتقلص. رضعها انكمش التي الرضع الصغرية الشياه: من الكميشة 41

قراءتها، تتعذر الحروف مطموسة «ب» يف الكلمة هذه ووردت تحريف. وهو الكف»، «بلون «أ»: يف 42

لصغره. بالكف رضعها عىل القبُض يمكن ال أي الكف، وتفوت
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عليه يؤمهم لم أفراًدا تُويفِّ ملَّا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل الناس صىل مالك: بن أنس قال
أحد.

وذلك الحارث، أبو شيبة وهو املطلب عبد هلك سنني ثمان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بلغ وملا
واملدينة، مكة بني باألبواء سنني ست ابن وهو أمه آمنة وتُوفيت سنني، بثمان الفيل بعد
إىل راجعة وهي فماتت إياهم، تزيره النجار بن عدي بني من أخواله عىل به قدمت كانت

مكة.
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والعرشون احلادية الليلة

وأعذب؟ وأحىل وأطيب ألذ يكون أن يجب ِلَم آخر راسله1 إذا املغنِّي عن مرة وسأل
اقتضاب من يمنع ما املطالب هذه جواب يف قال سليمان أبا إن الجواب: من فكان
الحس كان وربما الواحد، بالحس هو إنما الواحد املسموع أن ذكر جواب، وتكلف قوٍل
وكذلك ولذاذة،4 ونشٌو بسٌط به3 اللذة لنيله2 يكون فال كدًرا أو غليًظا أيًضا الواحد
يف نفس هو الذي بالتقطيع] األداء تمام عىل الصفاء غاية يف يكن لم ربما [املسموع
د6 توحَّ أعني — املسموع ثنِّي5 فإذا والوفاء، التمام عىل للذة إنالته أيًضا تكون فال الهواء،
بالطبيعة. واحًدا ومسموًعا بالصناعة مسموعني فنال املدرك، الحس قوي — بالنغم النغم
العقل أن كما املركَّب، يف يجدها أن بعد إال واالتفاق واملناسبة املواحدة7 يعشق ال والحس
صاحبه التذَّ باستعماله الحس قوي فكلما البسيط،8 فضاء يف ينالها أن بعد إال يعشق ال

له. مساندة غنائه يف تابعه أي آخر: راسله 1

تحريف. وهو للذة»، نيله يكون «فال النسختني: كلتا يف 2

باملسموع. أي به: 3

ما أو أثبتناه ما صوابهما فلعل هنا، اللفظتني لهاتني معنى وال ووالية»، «وقرس النسختني: كلتا يف 4

معنييهما. يفيد
يفيد ما أو أثبتنا ما صوابه ولعل له، معنى ال تحريف وهو املسموع»، األنس «فأذن النسختني: كلتا يف 5

معناه.
تصحيف. وهو «توجد»، النسختني: كلتا يف 6

كلتيهما. يف خطأ وهو «الواحدة»، «أ»: ويف «املؤاخذة»، «ب»: يف 7

تحريف. وهو النشيط»، «بقاء «أ»: يف 8



واملؤانسة اإلمتاع

[كان كليًال كان إذا الحس أن وكما أكثر، أو بحسٍّ يسمع لم ما يسمع كأنه حتى بقوته
قويٍّا. يناله ما كان قويٍّا كان إذا الحس كذلك كليًال]، يناله الذي

دهشٌة تعرتيه العاقل نرى فإنا ذلك؟ يف للعقل فما للحس موهوٌب كله هذا قال:
واهتزاز. وأريحية

وذكر خمار، البن مذاكرته يف سليمان أبو ومعرفته هذا مجموع عىل أتى قد قلت:
بالوقار العاقل يوصف ولهذا التهيج، الحس شأن ومن السكون العقل شأن من أن
فيلتذ وجدانًا العقل يجد ليس واإلنسان والعجرفة، بالطيش يوصف دونه ومن والسكينة
ذلك ومع بالحد، وتفصيًال بالرسم جملًة أعني تفصيًال، وإما جملًة إما يعرفه وإنما به
أبرزت فلما الوجدان، من نوًعا ويجده النيل من رضبًا يناله أن ويتمنى العقل إىل يشتاق
واألشكال التامة باملناسبات وتحركت املهيأة، باآلالت الصناعة عرض يف املوسيقى الطبيعة
فبهر9 وانجالئه، وانكشافه وطلوعه بالعقل يشعر الذي االعتدال حدث أيًضا، املتفقة
وبعث العميم، الرشف محل وإىل والنعيم الروح عالم إىل ق وشوَّ اإليناس وبث اإلحساس
والصرب، والحكمة والحلم والجود الشجاعة أعني والعقلية، الحسية الفضائل كسب عىل
ذلك كان ما وبالواجب وآجلته، عاجلته يف لإلنسان املكملة األسباب جماع كلها وهذه
والشوق لها، والطلب عليها والحرص إليها بالشوق إال تقتنى ال الفضائل ألن كذلك،
والشوق والهزة األريحية برزت فلهذا وداٍع، وباعٍث بمشوٍق إال تكون ال والحرص والطلب
أن يجب ومما لإلنسان. والعزة للعقل والشوق للنفس والهزة للروح فاألريحية والعزة،
يف النفس خادما ألنهما الباقية، اإلحساسات من بالنفس أخص والبرص السمع أن يُعلم
ليشء الرتبة هذه وليست واليقظة، النوم يف وممداها الخلوة يف ومؤنساها والعالنية الرس
بني الفرق لكن اإلنسان. مطية هو الذي الجسد10 يف آثارها الباقيات بل الباقيات، من
املبرص وأشكال بسيط يف مركبٌة املسموع أشكال أن ألطفها كثرية: أبواب والبرصيف السمع

مركب. يف مبسوطة
هذا نظر أبعد ما وقال: وارتاح فطرب الصيمري زكرياء ألبي هذا حكيت وقد قلت:

جانبه! أعز وما لحظه! أرقى وما الرجل!

تحريف. وهو «فقهر»، النسختني: كلتا يف 9

تحريف. وهو الحد»، «يف «أ»: يف 10
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أصحابنا أرى فإني العامري، الحسن أبي كالم من شيئًا يل اْرِو أخرى: مرة يل وقال
عَلًما. الطائفة هذه يف له يرفعون وال قدًما العصبة هذه يف له يرون فال ويِذيلونه، يرذلونه
الناس ويغري نفسه من ينفر خلقه وجفاء طباعه وغلظ لكزازته الرجل كان فقلت:
الفضل. غاية عىل ُوجد بتحقيقه وطولب به ُخص قد الذي الفن منه طلب فإذا بعرضه،
املركبة، الجزئيات إىل البسيطة الكليات من فعلها يف تتدرج الطبيعة قوله: كالمه فمن
البسيطة باملعاني واإلحاطة الكلية، البسائط إىل املركبة الجزئيات من يتدرج والعقل
باملعاني واإلحاطة استثباتها،1 إىل بتوسطها ليُتوصل املركبة باملعاني اإلحاطة إىل تحتاج
وكما إثباتها.2 تحقيق إىل بتوسطها ليُتوصل البسيطة باملعاني اإلحاطة إىل تحتاج املركبة
إىل معها تحتاج بل األوائل، البسائط استخالص عن بطباعها عاجزٌة الحسية القوة أن
بذاتها تقوى ال العاقلة القوة أيًضا كذلك فضًال، العقل لصار قويت وإن العاقلة، القوة
فضًال الحس لصار عليه قويت ولو الحساسة، القوة جهة من إال املركبات استثبات عىل

[للعاقلة].
أيًضا: وقال قلت: نمطه. من تزيدني أن وأحب واسع صدٍر من بارٌع كالٌم هذا قال:
موجوًدا، بتوسطه يصري ألْن [بل محفوًظا بديمومته يصري ألن ال الجزئي إىل مفتقٌر الكيل
محفوًظا]. بديمومته يصري ألن بل موجوًدا، بتوسطه يصري ألن ال الكيل إىل مفتقر والجزئي

الصواب فلعل املعنى، ظاهرة غري العبارتني وكلتا إثباتها»، «إثبات «أ»: ويف إثباتها»، «أسباب «ب»: يف 1

أثبتنا. ما
كلتيهما. يف تحريف وهو «مسابتها»، «أ»: ويف ينالها»، «ما «ب»: يف 2



واملؤانسة اإلمتاع

أو كانت صناعيًة تكونها3 يف األشياء مسالك أعني — السبل جميع يف الحال وقال:
فلن بالدَّستنْبان4 التذَّ وإن اإلنسان أن مثاله واحدة، — اتفاقيًة أو طبيعيًة أو تدبرييًة
وكذلك الطنينات، وأنصاف الطَّنينات هي التي األُول بمبادئه تحقق إذا إال موسيقاًرا يعد

اته. وأُسُطُقسَّ بسائطه عرف إذا إال حلوانيٍّا ى يُسمَّ فلن الحلو استطاب وإن اإلنسان

واملتوسطة. والبعيدة القريبة مبادئه عرف إذا إال باليشء يحيط ال العلم وقال:
الدورة يف نراه أنا أعني أشكاله، اختالف من نراه بما القمر ُكرية إىل نتوصل وقال:
متقدمًة كانت وإن األشكال وهذه واحدة، مرة وبدًرا مرتني ًفا ومنصَّ مرتني هالليٍّا الواحدة

بالذات. املتقدم هو كريٍّا كونه فإن عندنا
أخلص فالعقل تركيبًا أقل هو وما إثباته، عىل أقوى فالحس تركيبًا أكثر هو ما وقال:

ذاته. إىل
عن البحث عن يغني إثباتها عىل الوقوف — اإلبداعية الذوات وهي — األحداث وقال:

ماهيَّاتها.
يرتفع بل غريه، هو الذي ذلك بارتفاع يرتفع ال غريه بوجوده يوجد معنى كل وقال:
أنواعه من واحٍد بارتفاع يرتفع ال الجنس مثاله غريه، من ذاتًا أقدم فإنه بارتفاعه، غريه
النوع من أقدم فالجنس الشخص، مع النوع حال وكذلك الجنس، بارتفاع ترتفع واألنواع

املنطقيني. ال الطبيعيَّني والنوع بالجنس وأعني الشخص، من أقدم والنوع
فإذن األجناس ثبتت بتوسطها ثم الجزئية باألشخاص تتعلق أوًال معرفتنا وقال:

إلينا. املتقدم غري بالذات املتقدم
ألن إيجادها، يف الطبيعة ملسلك مقابٌل الطبيعية املعاني تعرُّف يف العقل مسلك وقال:
الجزئيات من يتدرج والعقل املركبة، الجزئيات إىل البسيطة الكليات من تتدرج الطبيعة5

الكلية. البسائط إىل املركبة

لنا. يظهر كما أثبتنا ما والصواب بالباء، «بالتكون» النسختني: كلتا يف 3

املعربة. الفارسية األلفاظ كتاب عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «الدستبان»، النسختني: كلتا يف 4

وأصل املوسيقى أصحاب اصطالحات من وهو دستان، كلمتني: من مركبة فارسية كلمة والدستبان
األول. معرب وهو دستاوان أيًضا ويقال به، يُرضب الذي أي وبان النغمة، معناه

فانظره. العامري الحسن أبي كالم أول يف املعنى هذا يفيد ما سبق قد 5
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والعقل العقل من متناولة الطبيعة ألن هكذا، هذا كان إنما نفيس: النرض أبو قال
بواحٍد مًعا األمران تم فهال قائل: قال فإن األمران، يختلف أن فوجب للطبيعة مناوٌل
فليس ْفل، السُّ يف واآلخر العلو يف أحدهما أن فالجواب العقل؟ أو الطبيعة أعني منهما،
العايل أعني — بينهما توسط محاًال هذا كان فلما يعلو، أن للسافل وال يهبط أن للعايل
برضوب بينهما الفضاء وغص بالثاني، األول اتصل حتى والتناول املناولة — والسافل

م. متوهَّ وراءه وال مأتى دونه وال خلل فيه يكن فلم الكل وانتظم واألزواج، األفراد
وغريها، والرجلني واليدين الرأس بمنزلة6 اآللية األعضاء من مركب اإلنسان وقال:
والعظم اللحم بمنزلة٦ األنواع املتشابهة األعضاء من مركب األعضاء هذه من واحد كل ثم
هي التي األربعة األخالط من مركب األعضاء هذه من واحد كل ثم والرشيان، والعصب
التي األربع ات األسطقسَّ من مركب األخالط هذه من واحد كل ثم يَّان، وامُلرِّ والبلغم الدم
الَهيوىل من مركب األسطقسات هذه من واحٍد كل ثم واملاء، واألرض والهواء النار هي

والصورة.
ضامنٌة أخرى قوٌة البدن لجميع كذلك بتدبريها تخصه قوًة عضو لكل أن كما وقال:

لتدبريه.
الفلك هي ودوامها واألجناس األنواع علة «السماء»:7 كتاب يف الحكيم وقال قال:
املنطقية الكليات فأما املائل، الفلك هي حدوثها وتجدد األشخاص كون وعلة املستقيم،
قال منها. واحٍد عىل الحس تكوُّن8 عند لها] املستتبة [القياسية القوة هي طبيعتها فإن
املائل والفلك املستقيم الفلك الظن. من خرج ورأٌي بالوهم حكٌم هذا نفيس: النرض أبو
بتجدد وال واألجناس باألنواع اختصاص ألحدهما فليس االتفاق،9 ونسبة الوحدة بنوع هما
انفصال. عنه له يكن لم ذلك قالبه ُقلب11 لو 10 قالبًا أن هذا عىل والدليل األشخاص،

ال كما مناسب غري الرقم هذا تحت اللذين املوضعني كال يف «بمنزلة» بقوله هنا تعبريه أن يالحظ 6

إلخ.» … هي «التي املوضعني: كال يف يقول أن والصواب يخفى،
ألرسطو. والعالم» «السماء كتاب يعني 7

الحس». تكرر «عند «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 8

«االختيار». «ب»: يف 9

تحريف. وهو فالنًا»، «أن «أ»: يف 10

أثبتناه. ما يقتيض الكالم وسياق له، معنى ال تصحيف وهو ذلك»، عليه قلت «لو النسختني: كلتا يف 11
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أكثر وما عثرات، للجواد أن كما هفوات وللحكيم12 فلتات، للسان أن كما زالت وللرأي
ال بما فيَهذي النوم يف يغَرق13 من أكثر وما يعرف! ال ما ُسكره يف فيقول يَسكر من
هذا صفته؟ تلك املائل والفلك نعته، هذا املستقيم الفلك أن عنده حقق الذي ومن يدري،
أن كما تقليٌد، الحكيم عن هذا الحسن أبي وقول تحقيق، إىل مدعيه يرجع ال وتلفيق توهم
وبغض الباطل، قبول عىل حاملٌة فتنٌة للرجال الرجال ومحبة م، توهُّ الحكيم ذاك دعوى
هللا إىل وُفزع الضجيج منه طال قد أمٌر وهذا الحق، رد عىل حاملٌة فتنٌة للرجال الرجال

بالترضع. منه
كان ولو مبدأ، له وليس عقًال إال تُدرك ال واحدٌة حقيقٌة له املوجود الحسن: أبو قال
إليه. فيتحرك له مقابل ال ألنه بمتحرك وليس الوجود، طبيعة يف املبدأ لشاركه ٌ مبدأ له

وهو العلل علة هو الذي األول الحقَّ املوجود بهذا َعنَى نفيس: النرض أبو وقال
موجود كل مرتبة ويصف بأقسامه، املوجود يَقسم أن يجب ألنه أنصف، وما اإلله، البارئ
املوجود آخر إىل األعىل املوجود14 هذا [ِمن] ينتهي حتى به هو ما وعىل عليه هي ما عىل
مما يشء ال فإنه األعىل، املوجود هذا إىل يرتقي حتى األسفل املوجود يصَف أو األسفل،
ذلك كان وإن موجوًدا، يكون أن استحق به نصيب الوجود هذا من وله إال ويحس يَعقل

قليًال. النصيب
واحد بأنه ويوصف باألسماء، كثري وهو باملعنى واحد بأنه اليشء يوصف قد وقال:
بأنه ويوصف باألنواع، كثري وهو بالجنس واحد بأنه ويوصف باملعنى، كثري وهو باالسم
باألجزاء، كثري وهو باالتصال واحد بأنه ويوصف بالشخوص، كثري وهو بالنوع واحد
يوجد التي الواحدة كالتفاحة بالحدود، كثري وهو باملوضوع واحد إنه يشء: يف نقول وقد
الذي كالبياض املوضوع، يف وكثريًا الحد يف واحًدا يكون وقد والرائحة، والطعم اللون فيها
والحركة. كالعلم واملوضوع بالحد كثريًا يكون وقد واإلسفيداج، والقطن الثلج يف يوجد
يكون وقد اآلخر، حد غري أحدهما وحدُّ النفس، ذاك وموضوع الجسُم هذا موضوع فإن
بالفعل واحدًة تكون أشياء نقول وقد مصام. والصِّ السيف بمنزلة والحد باملوضوع واحًدا

تحريف. وهو للحكيم»، أن «وكما «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 12

تصحيف. وهو «يعرف»، «أ»: يف 13

مستقيمة. غري وهي األعىل.» املوجود آخر إىل املوجود هذا من ينتهي «حتى «ب»: عبارة 14
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وجٍه من بالفعل وكثريًا بالقوة واحًدا يكون أن فأما الواحد، اج كالرسِّ كثرية بالقوة وهي
مختلفة. جهات من بل يكون، فال واحد

ال الذي الواحد غريُ الكثرة منه فتنشأ ينقسم الذي الواحد نفيس: النرض أبو قال
الذي فالواحد د، يتوحَّ ال الذي الكثري غريُ واحًدا يكون حتى د يتوحَّ الذي والكثري ينقسم،
يتوحد، [ال] الذي الكثري علة هو يتوحد الذي والكثريُ املنقسم، الواحد علة ينقسم ال
ال الذي الكثري مقابلة يف يتوحد الذي الكثري يكون حتى هكذا كان ما اإللهية وبالحكمة
عبارة هي املقابلة وهذه ينقسم، ال الذي الواحد مقابلة يف ينقسم الذي والواحد يتوحد،
كثريٍة أو لصورة مزاحمٍة صورٍة عن عبارة هي وليست للكل، الحاصل التمام صورة عن

املراد. عن اللفظ وتقاعس الغاية عن العبارة قصور من باهلل املستغاُث لكثرة. غالبٍة
يستخرجونها التي والعيون يرضبونها التي األمثاُل الحكم جملة من يعجبني وقال:15
الدكان بمنزلة للنفس البدن فيلسوف: قول مثل صدقَت، قلت: يقربونها. التي واملعاني
فإن وانهدم الدكان وخرِّب الصانع آالت انكرست فإذا اآلالت، بمنزلة واألعضاء للصانع

أُخر. جدًدا وآالٍت آخر دكانًا يتخذ أن إال يعمله كان الذي عمله عىل يقدر ال الصانع
مختلفة. فنون يف كالمهم منثور من شيئًا أسمع أن أحب قال:

هذا سليمان: أبو قال األحمق. محاورة عند عقله يضل العاقل فيلسوف: قال قلت:
العقل، يف مرتبتاهما اختلفت وإن فهم العاقل خاطب إذا العاقل أن ومثاله16 صحيح،
ضدان فإنهما األحمق، خاطب إذا العاقل كذلك وليس العقل، سنخ17 إىل يرجعان فإنهما
لتناظر إنك زمانه: متكلم وكان — العالف الهذيل ألبي قيل وقد الضد. من يهرب والضد
القاطع يف شاكِّني ننرصف أن حرضنا إذا أحوالنا وأحسن18 نوبات، بينكما وتدور النظَّام

ساعة. يف فيقطعك الحمال زنَجَويه يناظرك هذا مع ونراك واملنقطع، منكما
بقدر إال عنها أحدنا ينحرف ال واحدة جادة عىل معي النظَّام إن قوم يا فقال:
زنجويه هكذا وليس يقرب، فأمرنا سننه عىل ويحمله انحرافه فيذكره صاحبه يراه ما

الوزير. أي «وقال»: 15

سبق ملا تعليل اآلتي الكالم أن يخفى ال إذ إلخ»، … العاقل ألن «وذلك يقول: أن العبارة صواب كان 16

مثال. ال
أصله. العقل: سنخ 17

الناسخ. من زيادة «قال» وقوله: إلخ»، … أحسن «قال: النسختني: كلتا يف 18
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فيُحكم وأبقى فاصلة، وال واصلة بال يشء إىل يطفر ثم بيشء معي يبتدئ فإنه الحمال
فيه. آنًفا فارقني الذي الطريق سنن إىل رده عن لعجزي وذاك باالنقطاع، عيلَّ

العالنية. يف فضحه الرس يف شيئًا اعتاد فمن قاهرات، العادات آخر: فيلسوٌف وقال
بعد عوده املعهود اليشء يف19 العادة حقيقة ألن صحيح، وهذا سليمان: أبو قال
والعالنية حال والخلوة اعتاده من يقهر الذي باالستمرار — العادة أعني — فهي عوده،
الطبيعة هي العادة قيل: ما ولهذا تفرق، وال الحالني يف تهجم بجريانها والعادة حال،
بحسن األخرى ولكنها طبيعة والعادة بالجبلة،20 األوىل ولكنها عادة الطبيعة كأن الثانية،

االختيار. بسوء أو االختيار
فقري وهذا كثريًا! شيئًا يملك ال الذي هو الفقري أن ظن من أكثر ما فيلسوف: وقال
كما املال، كثري كان وإن كثرية شهواته فالذي الطبيعي الفقري فأما العرض، جهة من
وقمع نفسه ملك الذي أي املال، قليل كان وإن يشء إىل يحتاج ال الطبيعي الغني أن
يف بالزهد ورضوا الشهوات من منعوا الذين أن قوٌم ظن وقد إرادته، لهب وأخمد شهواته
عن وصدوهم لهم هو ما وحرموهم حظوظهم، وبني بينهم وحالوا الناس خانوا اللذات
وأشفقوا وصوا والذين دين واملزهِّ للواعظني هذا يف مراٍد وأي خطأ، ظن وهذا محبوباتهم،
عىل إال منهم ذلك كان ما وهللا والبهيمية؟ الغضبية النفوس لذات يف الخوض عن وردعوا
ألنهم ظنوه، إنما هذا ظنوا الذين يكون أن إال واإلنذار، واإلعذار والشفقة النصيحة طريق
العمل وليس مخالًفا، اآلمرين وبعض ا غاشٍّ الناصحني وبعض راغبًا املزهدين بعض رأوا
له ويشهد الحق عليه يدل ما إىل املرجع ولكن املقال، يف الغش آثر من وعىل املحتال عىل
وانفوا بالقوت اقنعوا ألصحابه: قوله يف غش الفيلسوف أترى الربهان، فيه ويصح العقل
أكثر احتجتم فكلما محتاج، غري هللا ألن هللا، إىل قربة لكم ليكون الحاجة أنفسكم عن
وأدومه، وأبقاه وأعظمه أعمه الخري من واطلبوا واإلثم الرش من واهربوا أبعد، منه كنتم
األمد طلب ومن األبد عىل بقي وجد ثم األبد طلب من فإن الرسمد، واطلبوا األبد واعرفوا

األمد. عىل فني وجد ثم

اليشء». «عن النسختني: كلتا يف 19

تحريف. وهو «بالجملة»، النسختني: كلتا يف 20
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الذل طلب فقد العاجلة يف العز طلب فمن الذل، ضد والعز عز والغنى ذل الحاجة
يدري. ال وهو العز وجد فقد اآلجلة يف العز طلب ومن يدري، ال وهو

العز عىل اثبت الحكمة يف وليس العز، لتنال الذل عىل اصرب يقال: أن الحكمة21 يف
معكوس. هذا الذل، لتنال

يقال». أن الجملة «وبيان «ب»: عبارة 21
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وهي: الورقات، هذه يف ذلك فأفردت ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول كالم من لُمٍع بكتابة رسم الوزير وكان
مالك، من األخ ومواساة نفسك، من الناس إنصاف ثالثة: األعمال «أشد ملسو هيلع هللا ىلص: قال

حال.» كل عىل تعاىل هللا وشكر
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال عوف بن الرحمن عبد الوليد بن خالد غالظ ملا الواقدي: وقال
تدرك لم هللا سبيل يف قراريط تنفقه ذهبًا أُحٌد لك كان لو أصحابي، يل ذروا خالد، «يا

الرحمن.» عبد من روحًة أو غدوًة
أخرها وإن إليه هللا تبشبش1 الصالة إىل قام إذا أحدكم «إن السالم: عليه وقال

عنه.» أعرض
املسلمني.» بني هي ثم حياتي هللا أطعمنيها طعمٌة َفَدك2 «إنما السالم: عليه وقال

يغرم.» وال يأثم قد «املقوِّم السالم: عليه وقال
وألف بيننا، ذات وأصلح أمرنا، الهدى عىل اجمع «اللهم دعائه: يف السالم عليه وقال
إىل الظلمات من وأخرجنا السبيل، سواء واهدنا خيارنا، كقلوب قلوبنا واجعل قلوبنا، بني
وأبصارنا بأسماعنا متعنا اللهم بطن، وما منها ظهر ما الفواحش عنا وارصف النور،
التواب أنت إنك علينا وتب لنعمتك شاكرين اجعلنا اللهم ومعايشنا، وذرياتنا وأزواجنا

الرحيم!»

واإلكرام. الرضا تعاىل: هللا من التبشبش 1
بخيرب. بلدة فدك: 2
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يوم الغنائم من أخذها التي الشملة إن «كال، فقال: استشهد. فالنًا إن ملسو هيلع هللا ىلص: له وقيل
ناًرا.» عليه اشتعلت حنني

هَدر.» فهي عينُه ففِقئت باٍب ُصْرب3 من اطَّلع «من ملسو هيلع هللا ىلص: وقال
تُخبُّ ودعها ذبيحتك فأِرْح4 فريْت فإذا شْفرتك، «ارِهف شاًة: يذبح لرجل ملسو هيلع هللا ىلص وقال

للحم.» وأحىل للدم أمرى ذلك فإن وتشُخب،
«. التقيُّ الحفيُّ الغنيُّ الناس «خري السالم: عليه وقال

يًقا.» صدِّ كان حَرضه يف أو شهيًدا، كان سفره يف مات إن الصدوق «التاجر وقال:
ربه.» وذخريته مطيته، ورجله ِخزانته، وبطنه ِمْشجبه، املؤمن «ظهر ملسو هيلع هللا ىلص: وقال

هللا زاده إال مظلمٍة عن رجٌل عفا وال فتصدقوا. صدقة، من ماٌل نقص «ما ملسو هيلع هللا ىلص: وقال
سبعني عليه هللا فتح إال مسألٍة باب نفسه عىل رجٌل فتح وال فاعفوا. وعفًوا، عزٍّا وجل عز

فاستعفوا.» الفقر، من بابًا
عند والعفو الغضب، يف والقصد العرس، يف الجود األعمال «أجود السالم: عليه وقال

املقدرة.»
يوٌم عليه وليأتنيَّ عام، مائة مسرية الجنة باب مرصاَعي بني «إن السالم: عليه وقال

الزحام.» من كظيٌظ وهو
املدينة، حول املرعى يف يستأذنه عامر بني من قوٍم رسوُل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل وفد
وقد ديارنا، يف يُظلم ال جارنا وإن جارنا، عن تضيق ال دياٌر إنها السالم: عليه فقال
كْرسِحكم ْرسحنا6 أن عىل املأوى. يف ونُرشككم املرعى يف لكم نأذن فنحن اآلزمة،5 ألجأتْكم
فإذا جوارك، يف أقمنا ما عدوٍّا نعني ال فقال: اليوم. بعد علينا تعينوا وال كعانيكم،7 وعاِنينا
عامر، بني يا السالم: عليه فقال ذُحولها. وتشفي أثآرها تطلب العرب هي فإنما رحلنا
إن وأبيك فقال: العزة. عند وتِثبوا الفاقة عند تنْحاشوا أن اللؤم كلَّ اللؤم أن علمتم أما

لهم. وأذن اشهد. اللهم فقال: اليوم. بعد غائلًة نبغيك ولن للؤم ذلك

له نجد ولم «صبري»، النسختني كلتا يف والذي وحرفه. ناحيته وضمها: الصاد بكرس وغريه الباب صرب 3

السياق. يناسب معنى
الحديث. كتب عن أثبتناه وما تحريف، وهو «فأرخ»، النسختني: كلتا يف 4

الشدة. اآلزمة: 5
السائم. املال الرسح: 6

النسختني. كلتا يف الكلمة هذه وردت كذا 7
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ينفصم.» ثم الجرس َصْلصلة مثل «يف فقال: الوحي، يأتيه كيف ملسو هيلع هللا ىلص وسئل
بدر، يوم كان ملا قال: عباس ابن عن صالح ابن عن أبيه عن الكلبي ابن روى وقد
تقاتل أنت ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول له فقال أركبه. فرسك أعطني للمقداد: السالم عليه عيل قال
فَرصمه، الفرس أذن فأصاب ورمى قوسه وَوتَر فركبه قال: فارًسا. منك خريٌ راجًال
شد ثم سيفه، فسلَّ غضب ضحكه عيلٌّ رأى فلما فيه، عىل أمسك حتى ملسو هيلع هللا ىلص النبي فضحك
من رشٌّ أصابني لو عليه: هللا صلوات عيلٌّ فقال يرجع، أن قبل ثمانيًة فقتل املرشكني عىل

فعصيته. فارًسا.» منك خريٌ راجًال تقاتل «أنت يقول: حني أهله كنُت هذا
يفوز بأن لحقيٌق هواه وخالف رضاه وطلب وَعبَده هللا عرف امرءًا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: وقال

بالرحمة.»
هللا ريض الخطاب بن عمر جهة من العاص بن عمرو عن مسلمة بن محمد ورد ملا
قال: طعامي؟ أتحرِّم عمرو: فقال محمٌد، فأبى إليه ودعاه طعاًما له عمرو صنع عنه،
رأيتُه لقد الخطاب، البن فيه عملنا زمانًا هللا لعن عمرو: فقال به. أُوَمر لم ولكني ال،
الديباج مقطعات لفي وائل بن العايص وإن أرساغهما، تواري ما شملة لفي وإنهما وأباه
لعمر وليت ما فلوال أنت وأما النار، ففي عمر وأبو أبوك أما محمد: فقال بالذهب. مزررًة8
أمانة. املجالس12 عمرو: فقال بكؤها.11 ويسوءك غزرها10 يرسك عنًزا معتِقًال9 أللفيتك

فنعم. حيٍّا عمر دام ما ا أمَّ محمد: فقال
هللا رسول فقال فبكت، علة من يعودها السالم عليها فاطمة عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي دخل

الهم. وكثرة ْقم، السُّ وشدة الطُّْعم، قلة فقالت: يبكيك؟ ما ملسو هيلع هللا ىلص:
الغنى وخري اإلثم، غنى الغنى ورش محدثاتها، األمور رش مسعود: بن هللا عبد قال
الجنون. من شعبٌة والشباب الشيطان، ِحبالة والدنيا اإلثم، جماع والخمر النفس، غنى
طاعته. عيلَّ هللا فرض من تلقاء من بل ال، قال: تلقائك؟ من هذا أتقول له: قيل

مزينة. أي الراء، قبل بالواو «مزورة» الروايات: بعض يف 8

«مقتعًدا». الفريد: العقد يف 9

تحريف. وهو «غروها»، األصل: يف والذي لبنها، غزارة يريد ج١، الفريد، العقد يف كذا 10

اللبن. قلة البكء: 11
هللا.» بأمانة عندك «هي الفريد: العقد عبارة 12
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ضعيًفا، أراك إني ذر، أبا يا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول [يل] قال عليه]: هللا [رحمة ذر أبو وقال
يتيم. مال تَولَّنيَّ وال اثنني، عىل رنَّ تأمَّ ال لنفيس، أحب ما لك أحب وإني

يوم وندامًة حرسًة وستكون اإلمارة عىل ستحرصون ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عن هريرة، أبو وقال
الفاطمة! وبئست املرضعة فنعمت القيامة،

مغلوًال القيامة يوم به يُؤتَى إال عرشٍة أمر ييل رجٍل من ما قال: يرفعه، أمامة أبو
الجور. أوثقه أو العدل أطلقه

فأُصيب.13 هللا رسول يا ْرني أمِّ ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي العباس قال
ألف أقرضني له: فقال النجايش إىل جاء رجًال إن العاص: بن عمرو بن هللا عبد قال
الردَّ أراد األجل بلغ فلما األلف. فأعطاه هللا. فقال: بك؟ الكفيل من فقال: أجل. إىل دينار
أدِّ اللهم وقال: البحر، يف وألقاه وغلَّفه األلف فيه وجعل تابوتًا فعمل الريح، فحبسته
ففتحه بالتابوت فأتوه به. ائتوني فقال: سواًدا، فرأى البحر إىل النجايش فخرج َحمالتك.
فسلم النجايش إىل وجاء الريح، وطابت ذلك بعد ألًفا جمع الرجل إن ثم األلف. فيه فإذا
صنع، بالذي فأخربه فيها. صنعت بما تخربني حتى منك أقبلها ال النجايش: له فقال عليه،

ألفك.14 عليك فأمسك التابوت، يف األلُف بلغت وقد عنك، هللا أدى فقد النجايش: فقال
تمش فال قال: أبي. قال: معك؟ الذي هذا من فقال: آخر، مع رجًال هريرة أبو رأى

له. 15 تستسبَّ وال باسمه، تْدعه وال قبله، تجلس وال أمامه،
أمك أنا جريج، يا فقالت: أمه فأتت صومعته يف يتعبد جريٌج كان هريرة: أبو قال
جريج، يا فقالت: ثانيًة أتته ثم فرجعت صالتَه. فاختار وصالتي. أمي اللهم فقال: كلمني.
فصادفته جاءته ثم صالته. فاختار وصالتي. أمي اللهم فقال: يصيل فصادفته كلمني.
املومسات. تريَه حتى تمتْه فال يكلمني فلم ني عقَّ قد ابني هذا إن اللهم فقالت: يصيل،

نقًصا العبارة يف أن كما «فأصيب». هنا لقوله معنى وال النسختني، كلتا يف العبارة هذه وردت كذا 13

التأليف، لجنة طبع ص٢٤، األول، الجزء يف كاملة الفريد العقد صاحب رواها وقد الناسخ. من سقط
نفس عمُّ، يا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول له فقال والية، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول من طلب عنه هللا ريض العباس أن فذكر

تحصيها. ال والية من خري تحييها
بعض وكذلك الباب، هذا املؤلف به عنون الذي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كالم يف تدخل ال القصة هذه أن يالحظ 14

بعد. اآلتية القصص
أباك. اآلخر فيسبَّ بأبيه أحًدا تسب بأن للسب تعرضه ال أي 15
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من امرأٌة فخرجت ديره، إىل يأوي ضأن راعي وكان قال: لُفتن. يُفتن أن عليه دعت ولو
صاحب من فقالت: هذا؟ ممن لها: فقيل غالًما، فولدت فحملت الراعي عليها فوقع القرية
فلم يصيل فصادفوه به، فبرسوا ومساحيهم بفئوسهم إليه الناس فأقبل الصومعة. هذه
فقال: أبوك؟ من وقال: الصبي رأس ومسح م وتبسَّ فنزل ديره، يهدمون فأخذوا يكلمهم
هدمنا ما لك نبني نحن وقالوا: وعجبوا راعهم ذلك القوم سمع فلما الضأن. راعي أبي

عاد. ثم ترابًا. كانت كما أعيدوها ال، قال: والفضة. بالذهب
أوَّاب. إال الضحى ُسبحة عىل يُحافظ ال الدرداء: أبو وقال

قطع. الحَمام سارق عىل ليس أيًضا: وقال
يعني هللا. عذاب من قطعًة فيها فإن أرمينية، تختاروا فال أرًضا اخرتتم إذا وقال:

الربد.
كانوا أنهم القيامة يوم أقواٌم ليتمنَّنيَّ لألمناء! ويٌل للعرفاء! ويٌل يرفعه: هريرة أبو

عمًال. يلوا لم وأنهم الثريا من يتذبذبون واألرض السماء بني متعلقني
عن أُعطيتها إن فإنك اإلمارة، تسأل «ال سمرة: بن الرحمن لعبد ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال

عليها.» أُعنت مسألٍة غري عن أُعطيتَها وإن إليها، ُوكْلت مسألٍة
مسئوٌل وهو الناس عىل راٍع فاألمري رعيته، عن ومسئوٌل راع «كلكم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
عنهم ومسئولٌة زوجها من َوليْت وما بيتها عىل راعيٌة واملرأة ضيع، أم فيهم هللا أمَر أقام
ضيع.» أم فيه هللا أمر أقام سيده مال عن مسئوٌل والخادم ضيعت، أم فيهم هللا أمر أقامت

عمر. ابن عن نافع عن عتبة ابن رواه هكذا
فأَعجب حسابه، فرفع له كاتٌب ومعه عمر عىل موىس أبو قِدم األشعري: عياض قال
قال: الناس؟ عىل الكتاب هذا يقرأ كاتبك أين موىس: ألبي فقال كتاٌب عمر إىل وجاء عمر.
تُْدنهم ال وقال: فانتهره قال: نرصاني. إنه قال: هو؟ أجنٌب لَم؟ قال: املسجد. يدخل ال إنه

هللا. خوَّنهم وقد تأتمنهم وال هللا، أهانهم وقد تكرمهم وال هللا، أقصاهم وقد
مواريث يف يختصمان ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل األنصار من رجالن جاء نافع: بن هللا عبد قال
ولعل برش، [أنا وإنما إيلَّ لتختصمون إنكم ملسو هيلع هللا ىلص: فقال بينة، بينهما ليس درسْت قد بينهما
فمن منكم، أسمع ما نحو عىل بينكم أقيض وإنما] بعض، من بحجته ألحن بعضكم
إسطاًما16 بها يأتي نار من قطعًة له أقطع فإنما يأخذْه فال شيئًا أخيه حق من له قضيت

بها. تسعر التي الحديدة وهي النار، مسعار اإلسطام: 16
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ملسو هيلع هللا ىلص: فقال ألخي. حقي منهما: واحد كل وقال الرجالن، فبكى قال: القيامة. يوم عنقه يف
ويف صاحبه. منكما واحد كلُّ وليحلِّل الحق، يا وتوخَّ فاستهما فاذهبا هذا قلتما إذ أما

فاصطلحا. اذهبا أخرى: رواية
فإني عليك، سالٌم أصحمة: النجايش إىل كتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عباس ابن وروى
هللا روح مريم ابن عيىس أن وأشهد املهيمن، املؤمن السالم القدوس امللك هللا إليك أحمد
سالٌم أبجر: بن أصحمة النجايش من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول محمد إىل النجايش: فكتب وكلمته.

وبركاته. ورحمته هللا من هللا نبيَّ يا عليك
َلِعب.» َدِعٌب واملؤمن ، َضبٌّ 17 َخبٌّ «الكافر ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

فمن أنا أعدل لم إذا ويلك! فقال: تعدل. لم اآلن إىل فإنك اعِدل ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي رجٌل وقال
يعدل؟!

وعرضه.» ظهَره يُبيح الواِجد18 «إن ملسو هيلع هللا ىلص: وقال
يصطلحوا. كي الخصوم ردِّد عمر: وقال

له ُحِلف ومن فليصدق، باهلل حلف ومن بأيْمانكم، تحلفوا ال السالم: عليه وقال
فليقبَل.

غضبان. عليه وهو هللا لقي مسلٍم امرئ مال بها يقتطع كاذبة يمينًا حلف من وقال:

يمينه. عن ر وليكفِّ خريٌ هو الذي فليأِت منها، خريًا غريها فرأى يمينًا حلف من وقال:
َمْحرم. ذي مع إال أياٍم ثالثَة املرأة تسافر ال السالم: عليه وقال

حدثنا قال: املرزبان بن محمد ثنا حدَّ قال: ُعبيد بن ُعتبة القايض السائب أبو حدثنا
القضاء عىل هللا عبد ابُن رشيُك كان قال: امِلنَْقري العباس بن محمد حدثنا قال: املغرية
رشيًكا فلقي هللا، عبَد يوافق لم بقضاءٍ مصعب بن هللا لعبد وكيٍل عىل فقىض بالكوفة،
تنِكر. ال َمن قال: أنت؟ من قال: . الحقَّ يوافق ال قضاءً وكييل عىل قضيَت له: فقال ببغداد
قال: طيب. وال كبريٌ فال قال: مصعب. بن هللا عبد أنا قال: النكري. أشد نِكرتُك قد قال:
قال: وعمر. بكٍر أبو قال: الشيخان؟ من قال: الشيخني؟ تشتم وأنت هذا تقول ال كيف

دونهما؟ وأنا فوقي وهما أشتمهما فكيف دونهما، وهو [أباك] أشتم ال وهللا

باملصدر. ووصفه حقد، ذا يريد الحقد. والضب: الخداع. الخب: 17
حفظه. عليه يجب ما حفظ ينسيه الغضب أن يريد الغضب. وهو الوجد، ذو الواجد: 18
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ع ويوسَّ الدنيا يُؤتَى رجل من «ما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال الجهني: عامر بن عقبة وقال
َما نَُسوا ا ﴿َفَلمَّ يقول: تعاىل هللا ألن ُمْستدَرج، وهو إال يحب ما غري عىل هلل وهو فيها له
ُهْم َفِإذَا بَْغتًَة أََخذْنَاُهْم أُوتُوا ِبَما َفِرُحوا إِذَا َحتَّى ءٍ َيشْ ُكلِّ أَبَْواَب َعَليِْهْم َفتَْحنَا ِبِه ذُكُِّروا
األنباري: ابن قال اْلَعاَلِمنَي﴾.» َربِّ َِّ هلِل َواْلَحْمُد َظَلُموا الَِّذيَن اْلَقْوِم َداِبُر َفُقِطَع * ُمبِْلُسوَن
وهو ارج الدَّ من مأخوذٌ هَلكته، ُمْستدٍع وهو إال معناه مستدرج» وهو «إال ملسو هيلع هللا ىلص: قوله

مىش. وبدب: هلك، بدَرج: ويراد ودَرج، دبَّ َمن أعلم هو يقال: الهالك،
عىل بهم يََضنُّ خلقه عىل أمناءَ هلل «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عن ُحَزيْم بن عامر بن سعيد وقال

عافية.» يف ويميتهم عافية يف يُِعيشهم القتل،
إني الجابية: يوم يقول عنه ريضهللا الخطاب بن عمر سمعت : ُسَميٍّ بن نارشة قال
استعمله عامًال نزعَت لقد وهللا رجٌل: فقال عبيدة. أبا رُت وأمَّ الوليد بن خالَد نزعت قد
ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول شدَّه لواء ووضعَت ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سلَّه سيًفا وأغمدَت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
املغرية بن حفص بن عمرو أبو هو القائل وهذا الَقرابة. قريب لشابٌّ إنك عمر: فقال

خالد. عم ابن
. والخطِّ والِعيافة الطَّْرق19 عن هللا رسول نهى امُلخاِرق: بن َقبيصة قال

وصدقة.» صلٌة اثنتان: الرحم ذي وعىل صدقة، املساكني عىل «الصدقة ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
اْألَْقَرِبنَي﴾، َعِشريَتََك ﴿َوأَنِْذْر نزلْت: ملا قاال: عمرو بن وُزهري املخارق بن قبيصة
مناف، عبد بني يا وقال: حجًرا أعالها فعَال جبٍل من َرْضمٍة20 إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول انطلق
يسبقوه أن وَخيش أهله، يريد فانطلق العدوَّ رأى رجٍل كمثل ومثَلكم مثَيل إنما فهر، بني يا

واصباحاه! يهتف: فجعل أهله إىل
ينكسفان ال والقمر الشمس «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قاال: وقبيصة بشري بن النعمان

خَشع.» خلقه من ليشء تجىلَّ إذا هللا ولكن لحياته، وال أحٍد ملوت
مسعود ابُن فسئل َصداًقا، لها يسمِّ ولم بها يدخل أن قبل فمات امرأًة رجٌل ج تزوَّ
أبو فقام املرياث. ولها العدة، وعليها شَطط، وال َوْكَس ال نسائه، إحدى صداق لها فقال:
بنت بْرَوع يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بقضاء فيها قَىض لقد فقالوا: أشجع من رهٍط يف ِسنان

األشجعية. واِشٍق

معروف. هو كما الغيب الستطالع الرمل يف الخط وبالخط الحىص، طرق بالطرق يريد 19

العظيمة. الصخرة الرضمة: 20
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واستُْؤثِر الغرائم وكثرت املغازي تباطأت «إذا هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول قال قال: لمي السُّ ُعقبة
الرِّباط.» جهادكم فخري بالغنائم،

ثالثة لهم فأحلَّ حننٍي يوم الناَس خطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن قال: األنصاري ِحبَّان
لهم]21 [أَحلَّ يحلِّلونها: الناس كان أشياء] ثالثة عليهم وحرَّم عنها، نهاهم [كان أشياء
يُْقسم، حتى املغنم ِبياع عن ونهاهم واألْوعية.22 القبور، وزيارة األضاحي، لحوم أكل
ثمرٌة تباع أالَّ ونهاهم أوالَدهن، يضعن حتى يُوَطأَن أالَّ السبايا من النساء عن ونهاهم

العاهة. من عليها ويُؤَمن صالُحها يبدو حتى
بمجلسه. أحق الرجل ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال حذيفة: بن وهب
القبور. زائراِت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوُل لعن قال: ثابٍت بن حسان

تُكثر ال فقال: مسعود بن هللا بعبد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مرَّ : الغافقيُّ ُعبادة بن مالك قال
يأِتَك. تُرَزْق وما يكْن، ْر يقدَّ ما ك؛ همَّ

غري من أخيه من معروٌف بَلغه من قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الجهني عدي بن خالد
إليه. هللا ساقه رزٌق هو فإنما ه، يُردَّ وال فْليَْقبله نفٍس إرشاف وال مسألٍة

هللا رسول سمعت قال: الحديبية، شهد — مكيث بن ُجنَدب أخو — َمِكيٍث بن رافع
والِربُّ وء، السُّ ِميتَة تدفع دقة والصَّ شؤم، الُخلق وسوء نماءٌ، املَلكة23 «ُحسن يقول: ملسو هيلع هللا ىلص

العمر.» يف زيادٌة
والنحر. الفطر كيوم زينٍة يوم الجمعة يوم إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

صىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن قال: — ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب من وكان — 24 األََرتِّ بن خبَّاُب
فلدغتْه عقرب إليه خرجْت صىل فلما عًرصا، أو ُظهًرا إما الِجَحرة كثري ِجداٍر إىل يوًما

بُرْقيتكم.» وليس شفاني هللا «إن فقال: فأفاق، الناُس فرقاه عليه، فُغِيش
املجلَس! هذا أحسَن ما الوزير: قال

األصول. يف العبارة هذه ترد لم 21
حديث يف ملسو هيلع هللا ىلص قوله من أخذًا وذلك النبيذ، أسقية باألوعية ويريد تحريف. وهو «واألدعية»، األصل: يف 22

لكم، بدا ما فأمسكوا ثالث فوق األضاحي لحوم عن ونهيتكم فزوروها، القبور زيارة عن «نهيتكم آخر:
مسلم. رواه مسكًرا.» ترشبوا وال كلها األسقية يف فارشبوا سقاء يف إال النبيذ عن ونهيتكم

ومواليه. مماليكه من يملكهم ملن املرء صحبة حسن أي امللكة: حسن 23

تحريف. وهو األزرق»، «ابن األصل: يف 24

306



والعرشون الرابعة الليلة

غريبٌة وال تعاد، فائدٌة فيه يكن لم بما وصَفه حرض من فأكثَر ليلًة الفيل حديث وجرى
البحار جزائر يف إال تتولد ال الفيلة أن ذكروا الحيوان بطبائع العلماء إن فحكيُت: تستفاد.
وغزال ور مُّ والسَّ الحبشة، بالد يف إال تكون ال والزَّرافة الَحَمل، برج مدار وتحت الجنوبيَّة
وما والبَُزاة والنسور الصقور وأما الشمالية. الرشقية الصحارى يف إال يكونان ال املسك
ال والنعام [والُعقاب1 الشامخة، الجبال رءوس يف إال تُفِرخ ال فإنها الطري من شاكلها
ال الطري من وأمثالهما والطِّيَطَوى2 والوطواط والفلوات]، والقفار الرباريِّ يف إال تُْفرخ
والفواخت والعصافري واآلجام، والبطائح األنهار وشطوط البحار سواحل عىل إال تفرخ

والبساتني. والقرى والدِّحال3 األشجار بني إال تُْفِرخ ال الطري من شاكلها وما
قال: — ة الرُّمَّ ذي رهط من مسنٍّا وكان — سالم بن هشام عن األعرابي ابن وحدَّث
فاها فتحت إذا حتى منها، ويدنو رأسها عىل يرشرش5 املكاء فجعل ُمكَّاء4 بيض حيٌة أكلْت

ماتت. حتى بحلقها فأخذت َحَسكًة، فيها يف ألقى به وهمت تريده

العطاف نجد لم إذ أثبتنا، ما صوابه ولعل «والعطاف»، وحدها: الزيادة هذه عنها نقلت التي «ب» يف 1

الصحارى. إىل يأوي ما العقاب أنواع من أن الحيوان» حياة «كتاب ويف الحيوان. كتب من راجعناه فيما
اللحوم، من وال النبت من شيئًا يأكل ال الطائر هذا ألن املياه، وكثرة اآلجام يفارق ال طائر الطيطوى: 2
والطوطي .« «والطَّْوِطيُّ «ب»: يف والذي النتن. دود من واآلجام الغياض شاطئ يف يتولد مما قوته وإنما

هنا. مراد غري وهو الببغاء، هي
السدر. فيه نبت وربما فيه، يُمَىش حتى األسفل متسع الفم ضيق نقب وهو دحل، جمع الدحال: 3

الرياض. يف ويصيح ر يصفِّ أبيض طائر املكاء: 4
املكاء. عىل الكالم يف الحيوان حياة يف الدمريي ذكره كما يرفرف، أي يرشرش: 5
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األَسدي: قول الشيباني عمرو أبو وأنشد

ثُ��ع��ب��ان��ا ال��م��كَّ��اءُ ق��تَ��ل ف��رب��م��ا وُم��ْص��َط��َل��م��ا 6 ُق��الٍّ أب��ص��رتَ��ن��ي ك��ن��َت إن

الفضيلة] [وهذه الفطنة هذه اإلنسان غرِي للحيوان أين من نفسه: هللا حرس فقال
جرى وقد — األيام هذه يف يقول سليمان أبو شيخنا فقلُت: الحيلة؟! وهذه الُجْرأَة وهذه
غرٌض لها أصنافه عىل للحيوان التي اإلحساسات إن أفاعيله: وعجائب الحيوان حديث
ولها ونادرة، معهودة وأفعاٌل وخاٍف، ظاهٌر [عظيم] تفاوٌت لها الغرض وبذلك عظيم،
من وأغدر جَمل، من أَْصَول يقال: كان ما ذلك ولوال موصوفة. ومعارف معروفة، أخالق
من وأهَدى كلب، من وآلف ذَرَّة،7 من وأجمع ِصْفِرد، من وأجبن ثعلب، من وأروغ ذئب،
عقرب، من عداوًة وأشدُّ حية، من وأظلم9 غراب، من وأزَهى عقعق، من وأحذر8 َقطاة،
جيفة، عىل كلٍب من وأألم فاختة،10 من وأكذب ُحباَرى، من وأحمق قرد، من وأخبث

معاني من نجد لم إذ أيًضا، تحريف وهو «قدا»، «ب»: ويف تحريف. وهو ظلًما»، أومضت «مذ «أ»: يف 6

االصطالم، من واملصطلم: له. أحد ال الذي الفرد القاف): (بضم الناس من والقل السياق. يناسب ما القد
فرًدا. وبقي ونرصاؤه أهله استؤصلت الذي يريد فلعله االستئصال، وهو

الصغري. األحمر النمل الذر: 7
من وأحمق عقعق، من ألصُّ العقعق: يف قيلت التي األمثال يف الحيوان حياة كتاب يف وجدناه الذي 8
والعقعق: أحمق. عن محرف «أحذر» قوله فلعل هنا. كما عقعق، من أحذر قيل: أنه نجد ولم عقعق.
الذنب. طويل وهو الحمامة، جناحي من أكرب وجناحاه الغراب، شكل عىل وهو الحمامة، قدر عىل طائر

فتسكنه. غريها حفره بل تحتفره لم الذي الجحر تأتي ألنها للحية، ذلك يقال 9

أنها يزعمون ألنهم بالكذب ويصفونها الصوت، بحسن وتوصف األطواق، ذوات الحمام من الفاختة: 10
الشاعر: قال بعد. يطلع لم والنخل الراء) (بضم الرطب» أوان «هذا صياحها: يف تقول

ال��ك��رب وس��ط ت��ق��ول ف��اخ��ت��ة م��ن أك��ذب
ال��رُّط��ب أوان ه��ذا ل��ه��ا: ي��ب��ُد ل��م وال��ط��ل��ع
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… فيل من وأحقد ليث، من وأجرأ ظليم،13 من وأنفر هرة، من 12 وأبرُّ ضب، من 11 وأعقُّ
هذا. وعىل

الحيوان نوع آحاد بني كذلك األخالق، يف تفاوتًا اإلنسان نوع آحاد بني أن وكما قال:
ويغَلط يزلُّ كذلك لعقله، بمثله يُظنُّ ال ما فريكب العقالء بعُض يزل أنه وكما تفاوت.
صاحبه عىل بحاظٍر العقل فليس إليه، يهتدي مثله أن يُحَسب ال بما فيأتي الحمقى بعُض
هذه تتقاسم الناس وغري الناس من الحيوان وأصناف الحيوان. من يكون ما منه ينُدر أن
محفوظ تقاسًما املتنازحة، واألماكن املتباعدة األزمان يف املختلفة املزاج برضوب األخالق
يغلب الذي للغموض النِّسب مجهول التقاسم ذلك كان وإن املستولية، بالطبيعة النِّسب
جهل من الناشئ التعجب زال وضوًحا، يزيده مما أشبهه وما الرشح هذا ُعرف وإذا عليه.

األمر. وخفاء العلة
فيل؛ من وأحقد صفرد، من وأجبن ثعلب، من أروغ قلنا: إذا أنَّا العجب ومن قال:
نوع مع لها ًة ُعدَّ لتكون14 ليست األصناف هذه يف الحقد وهذا الجبن وهذا الرَّْوغ هذا أن
إنساٌن يشبَّه وكما إليها. الحاجة عند وتستعملها بينها، أيًضا لتتعاطى ولكن اإلنسان،
رضب كلُّ يشبَّه كذلك َصئول؛ ألنه بالجمل أو حقود، ألنه بالفيل أو بالفأرة، لصٌّ ألنه15

إنسان. بأنه ِسنْخه من يظهر وما وُخلقه فعله يف الحيوان من
ولوال إنسان. كأنه الخيل: من للذكي ويقال حمار، كأنه الناس: من للبليد ويقال
الظاهر الفرع يف التشابه هذا كان ما والعنرص، نْخ والسِّ والجوهر األصل يف التمازج هذا

والنظر. بالخرب الجارية والعادِة
عليه. مزيد ال كالٌم هذا فقال:16

أوالدها. تأكل أنثاه أن من يقال ملا ضب، من أعق يقال: 11

إياهم. حبها لشدة أوالدها تأكل الهرة أن يزعمون ألنهم املثل هذا يقال 12

النعام. ذكر الظليم: 13
أثبتنا. كما الالم زيادة يقتيض والسياق تكون»، «ليست النسختني: كلتا يف 14

تحريف. وهو «بأنه»، األصول: يف 15

الوزير. أي «فقال»: 16
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واملوز النخل فإن النبات، جنس إىل الحقيقة يف واصٌل االعتبار هذا إن العلماء: وقالت
ينبتان ال وأمثالهما والفستق والجوز بة. الرتُّ اللينة واألرض ِفئة الدَّ البلدان يف إال ينبتان ال
والقصب والقفار، الصحارى يف َغيْالن وأمَّ ْلب والدُّ الجبلية. [واألرض] الباردة البلدان يف إال

األنهار. شطوط عىل والصفصاف
األرض يف إال يكون ال فإنه كالذهب، املعدنية الجواهر وصف أيًضا وهكذا قالوا:
النَِّديَّة األرض يف إال تكون ال والحديد والنحاس والفضة الرِّْخوة. واألحجار والجبال الرملية
ِبخة. السَّ [والبقاع] األرايض يف إال تنعقد ال واألمالح الدهنية. والرطوبات اللني والرتاب
ال والزَّاج بالحىص. ترابُها املختلطة الرملية األرض يف إال يكونان ال واإلْسفيداج والجص
املعدنية األنواع هذه الشأن بهذا ُعِني من بعض أحىص وقد العِفص. الرتاب يف إال يكون

نوٍع. سبعمائة فوجدها
يُكرس وال الشديدة، بالنار إال يذوب ال ُصلب هو ما املعدنية الجواهر من وقالوا:
والزاج كامللح يَنْفرك ولكن يذوب ال ِرْخٌو ترابيٌّ ومنها والعقيق. كالياقوت بالفأس إال
النار تأكله ُدْهني هوائي ومنها كالزئبق. النار من يَنْفر18 رطب مائيٌّ ومنها والطِّْلق.17
منعقد َطلٌّ ومنها كالدُّر. حيوانيٌّ ومنها كاملرجان. نباتيٌّ ومنها والزِّْرنيخ. كالكربيت
يف ينعقد ثم البحر ماء سطح عىل يقع َطلٌّ هو إنما العنرب أن وذلك والبادزهر، كالعنرب
األحجار بعض عىل يقع طلٌّ فإنه البادَزْهر19 وكذلك مقدر، زمان يف مخصوصٍة مواضع
َنُْجِبني وكالرتَّ معلوم. زماٍن يف مخصوصٍة، بقاٍع يف وينعقد فيها، ويغيب َخَللها يف يَْرَسخ ثم
مخصوٍص نباٍت عىل يقع فإنه اللُّكُّ وكذلك الشوك. من رضٍب عىل يقع َطلٌّ هو الذي
يغلُظ ثم البحري، الحيوان من نوٍع أصداف يف يرسخ َطلٌّ فإنه الدُّر وكذلك عليه. ينعقد

يُجعل بأن ويُحلُّ الزجاج، من بدًال للحمامات مضاوئ منه يُتَّخذ ، ُدقَّ إذا يتشظى براق حجر الطلق: 17
ثم املاء، يف الخرقة من ويخرج ينحلَّ حتى برفق يُحرك ثم الفاتر املاء يف ويُدخل حصوات مع خرقة يف

. ليجفَّ س ويُشمَّ املاء عنه ى يُصفَّ
النار. من يفر «أ»: يف 18

واألغرب األصفر ومنه السموم، من ينفع حجر البادزهر أن البيطار ابن مفردات يف وجدناه الذي 19
بعض يف منعقد طل أنه نجد ولم والهند، الصني ببالد ومعادنه ذلك، وغري بخرضة واملرشب واملنكت

هنا. املؤلف ذكره كما األحجار
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ينزُّ ثم ماء ويصري هناك صخوٍر يف يرسخ طل وهي املوميا، وكذلك فيه. وينعقد ويجُمد
وينعقد.20 ويجُمد ضيقٍة مسامَّ من

والحجر والشجر النبات عىل وتقع الليل، برد من تجمد هوائية رطوبٌة هو والطل
مائية رطوباٌت هي إنما مادتها فإن املعدنية، الجواهر جميع القياس هذا وعىل والصخر.

الزمان. وَمرِّ الوقوع بطول تنعقد وبخاراٌت وأنداءٌ
بطبيعة تلَزق وطبيعٌة أخرى، طبيعًة تألف طبيعٌة هنا ها األولون: الحكماء وقالت
وطبيعٌة طبيعة، تقهر وطبيعة بطبيعة، تتشبَّه وطبيعٌة بطبيعة. تأنس وطبيعٌة أخرى،
ر تُحمِّ وطبيعة طبيعة، تفسد وطبيعٌة طبيعة، مع تطيب وطبيعة طبيعة، مع تخبُث
طبيعة، تبِغض وطبيعٌة طبيعة، من تهُرب وطبيعة طبيعة، تبيِّض وطبيعة طبيعة،

طبيعة. تمازج وطبيعٌة
وأمسكه، به لزق الذهب من قُرب إذا فإنه املاس فمثل طبيعًة تألف التي الطبيعة فأما

املرشق. ناحية من بلٍد يف الذهب معدن يف إال املاس يوجد ال ويقال:
وبني صلبان يابسان الحجرين هذين فإن الحديد، يف املغناطيس طبيعة ومثل
والتصق إليه ذهب رائحته يشم حتى الحجر هذا من الحديد قرب فإذا ألفة، طبيعتيهما
الحجر يفعل وكذلك باملعشوق. العاشق يفعل كما وأمسكه نفسه إىل الحديد وجذب به
حجر من ما املثال هذا وعىل للتبن. والجاذب للشعر، الجاذب والحجر 21، للخزِّ الجاذب
أو ذلك ُعرف واشتياق إلٌف آخر يشء طبيعة وبني طبيعته وبني إال املعدن أحجار من
عضٍو كل ة خاصَّ من أن وذلك العليل، والعضو الدواء بني يكون ما هذا ومثل يُْعرف. لم
الدواء حصل فإذا به، التي العلة طبيعة ضد هي التي الدواء طبيعة إىل اشتياقه عليٍل
وأمسكت العضو، ذلك إىل الجاذبة القوة جذبته به وأحس العليل العضو من بالقرب
وقويت للعلة، املؤلفة الطبيعة دفع عىل الدواء لطبيعة املدبرة بالقوة واستعانت املمِسكة
يعينه من بقوة واملخاصم املحارُب ويدفع يستعني كما العليل، العضو عن ودفعتها عليها

حجارة عىل يقال االسم هذا أن فذكر املؤلف، ذكره الذي النوع هذا املوميا أنواع من البيطار ابن ذكر 20

يشء التجويف ذلك يف فيوجد تكرس الخفة إىل وهي تجويف، أدنى وفيها سود، اليمن بصنعاء تكون
السوداء الرطوبة تلك من فيها ما جميع فتقذف الزيت يف كرست إذا الحجارة هذه وتُْقىل أسود. سيَّال

ثم. فانظرها املوميا من أخرى أنواًعا ذكر كما السيالة.
تحريف. وهو «للحمر»، األصلني: كال يف 21
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طبيعة فمثل أخرى طبيعًة تقهر التي الطبيعة وأما نفسه. عن ويدفعه وعدوه خصمه عىل
طبيعة ومثل ملساء. ويجعلها ويُلِينها أكًال الحكِّ عند األحجاَر يأكل الذي نْبَاذَج22 السُّ
من يشءٌ يقهره ال املاس أن وذلك الصلبة، األحجار لسائر القاهر املاس يف الوسخ ب األُْرسُ
ولم أحدهما يف لدخل باملطرقة وُطرق ندان السِّ عىل تُْرك ولو كلها، لها قاهر وهو األحجار
الزئبق طبيعة ومثل تفتت. عليه تا وُضمَّ 23 بٍّ أُْرسُ من صفيحتني بني ُجعل وإن ينكرس،
مثل الصلبة املعدنية األحجار به ُطِيل إذا النار، حرارة عىل الصرب القليل الرطب الطيار
سعٍي بأهون تُْكَرس أن يمكن حتى وأرخاها أوَهنَها والحديد والنحاس والفضلة الذهب

قطًعا. وتتفتت
وأصباغها، أللوانها املذِهب الرباقة ة النريِّ لألحجار املسوِّد الرائحة املنتن الكربيت ومثل
لزجٌة دهنيٌة رطوبة الكربيت أن ذلك يف والعلة مدة. أرسع يف تحرتق حتى منها النار يمكِّن
تمكنت فإذا وماَزجها، األحجار بأجساد والتزق ذاب النار حرارة أصابته فإذا جامدة،

غريهما. أو ذهبًا أو كانت ياقوتًا األجساد تلك معه وأحرق احرتق منها النار
يغوص الذي النُّوشاذَر فمثل وتنريها25 أخرى طبيعة يف ترُسب24 التي الطبيعة وأما

الوسخ. من ويغسلها األشياء قعر يف
هذه سبك عىل النار يعني الذي البَْوَرق فمثل أخرى طبيعًة تُعني التي الطبيعة وأما
ومثل وتصبغها، وتنريها تجلوها التي بوب والشُّ الزَّاجات ومثُل الذائبة، املعدنية األحجار
هذا وعىل زجاج، منه يكون حتى وتصفيته الرمل سبك عىل امُلعيننَْي والِقْيل26 امَلْغنيسيا

املعدنية. األحجار جميع املثال
بالحق. املعدنية الجواهر بني الحاكمة هي النار

رمل من مجتِمع كأنه حجر وهو األسنان، به وتُْجىل السيوف، الصيقل به يجلو حجر السنباذج: 22
خشن.

األسود. الرصاص األرسب: 23
اآلتي. الكالم سياق يقتضيه ما هو أثبتناه وما تحريف. وهو بطبيعة»، «تربي النسختني: كلتا يف 24

تحريف. وهو «وتديرها»، «أ»: ويف «وتثريها». «ب»: يف 25

الحرض، من املتخذ وأجوده الحمض، حريق من ويُتخذ العصفر، شبُّ هو كإىل: قىل فيه ويقال القيل، 26
البيطار). (ابن الزجاج صناعة يف تُستعمل أنواعه وبقية الصباغني قىل وهو
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أمراٌض له وعرض مزاجه، أفسدت النحاس أواني يف والرشب األكل أدمن من ويقال:
آنية ُكبَّْت وإن كريهة، رائحًة لها شممَت مك السَّ من النحاس أواني أُْدِنيت27 وإن صعبة.

قاتل. سمٌّ منه حدث بحرارته مطبوخ أو مشوي سمك عىل النحاس
والرَّخاوة الرائحة صفات: ثالث يف يخالفها ولكن لونه، يف الفضة من قريٌب 28 الَقْلِعيُّ
يف وهو املفلوج عىل اآلفات تدخل كما معدنه يف وهو عليه دخلت اآلفات وهذه والرصير،

كربيته. لِغَلظ ورصيُره29 زئبقه، لكثرة فرخاوته أمه، بطن
من شاكلها وما الزعفران ولون اإلبريز، والذهب األصفر الياقوت لون إن ويقال:
وامللح الفضة بياض وكذلك شعاعها. وبريق الشمس نور إىل منسوبٌة املرشقة األلوان
وعىل شعاعه. وبريق القمر نور إىل منسوبٌة النبات ألوان من شاكله وما والقطن والبلَّْور

األلوان. سائر املثال هذا
والزُّْرقة للُمشِرتي، والخرضة للِمرِّيخ، والحمرة لُزَحل، السواد النجوم: أصحاب وقال

لُعطارد. ن والتلوُّ للقمر، والبياض للشمس، والصفرة للزهرة،
الزئبق الطينية والعلة الطبيعة، هي املعدنية للجواهر الفاعلة العلة إن ويقال:
التي األربعة األركان حول الكواكب وحركات األفالك دوران ورية الصُّ والعلة والكربيت،
والحيوان. اإلنسان ينالها التي املنافع التمامية والعلة واألرض، واملاء والهواء النار هي

واألرض والطني الرتاب يف يكون ما منها أنواع: ثالثة املعدنية الجواهر إن ويقال:
شابهها.] وما والزاجات والشبوب واألمالح كالكباريت وأقلَّ السنة يف نضُجه ويتم ِبخة، [السَّ
كالدر أكثر] [أو السنة يف إال نضُجه يتم وال املياه، وقرار البحار قعر يف يكون ما ومنها

الدر. وهو حيوان واآلخر املرجان، وهو نباٌت أحدهما فإن واملرجان،
إال نضُجه يتم فال الرمال وخلل الجبال وكهوف الَحَجر وسط يف يكون ما ومنها
يتم ال ما ومنها شاكلها. وما والرصاص والحديد والنحاس والفضة كالذهب السنني، يف

شاكلها. وما والعقيق والزَّبَرجد كالياقوت السنني، عرشات يف إال نضُجه

تحريف. وهو «أدهنت»، النسختني: كلتا يف 27

هنا املؤلف ذكرها التي األوصاف إذ تحريف، وهو «القيل»، نسخة: ويف الجيد. الرصاص هو القلعي 28
ثمَّ. فانظرها السابقة، قبل الحاشية يف به التعريف سبق الذي القيل عىل تنطبق ال

نقص قد أنه ويالحظ الرصير. يف ال الرائحة يف سبب الكربيت أن املعروف إذ «ورائحته»، لعله: 29

قبل. املذكورة الثالثة من لواحد التعليل
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طالبًا يزرع ال الزارع إن الثقيل: الَفْدم الرجل وهو — املجلس حرض من بعض وقال
فقيل ذلك؟ فلم كره، أو أحب إن ينبت أن من للعشب بدَّ وال للَحب، قصده بل للعشب،
بمقصود، ليس بما إال املقصوُد يتم ال حيث من بمقصود ليس ما املقصوَد يصحب قد له:
الحب ي تصفِّ التي القوة ولوال30 وتماُمه، الَحب صفاء وبه الحب فضالت هو والعشب
بَدن يف العشب لكان صفَوه؛ ل31 وتُحصِّ كدَره، وتنفي به، الخاصة بصورته وتصوره
يشءٌ يكون بل بعينه، املعروُف باسمه املخصوُص به املنتَفع الحب يكون ال وحينئٍذ الحب،
الهواء وآثار واملاء األرض أجزاء من له مالبسًة كانت التي الشوائب تلك تميزت فلما آخر.
بالذات الَحب يكون أن االعتبار بهذا فوجب بعينه، مقصوًدا به، منتفًعا خَلص والنار،

بالعَرض. والُعشب
وهل كالمها؟ يف والنفس الروح بني الفرق العرب تعرف هل دولته: هللا أدام — فقال
اسمان؟ لحقه واحد كيشء هما أو بينهما، ما عىل يدل ما ونثرها نظمها من لفظها يف

جاء وإذا كثرية، مواضع يف بهذا وهذه بهذه هذا يخلط االستعمال إن الجواب: فكان
حكموا ألنهم الحكماء، رأي اتفق هذا وعىل واالسم، بالحد اآلخر من أحَدهما أفَرد32 االعتبار
الناطقة النفس فأما فيه.33 له ما خاصِّ عىل الجسد يف منبثٌّ لطيف جسٌم الروح بأن
ولم للجسد. مدبِّرٌة ولكنها فيه] له ما خاص [عىل الجسد يف وليست إلهي، جوهٌر فإنها
الحمار وبني بينه يكن لم بالروح إنسانًا كان ولو بالنفس، بل بالروح إنسانًا اإلنسان يكن
الشهوية هما اللتان األخريان النفسان فأما له. نفس ال ولكن روٌح له كان بأن فرق،
تدبرهما الناطقة النفس كانت وإن بالنفس، منهما بالروح اتصاًال أشد فإنهما والغضبية
ذي كل فليس والنفس، الروح بني الفرق يوضح أيًضا فهذا وتنهاهما. وتأمرهما وتُمدُّهما
الفرَق هذا مع العرب كالم يف وجدنا وقد روح. ذو نفٍس ذي كل ولكن نفس، ذا روٍح

املنذر: بن للنعمان قال قد [النابغة] فإن بينهما،

ب��ش��اه��ِد ول��س��ُت نُ��ع��َم��ى وأل��ب��س��ت��ن��ي ُروُح��ه��ا ط��ار ب��ع��دم��ا ن��ف��س��ي وأس��ك��ن��َت

الناسخ. من زيادة «أن» وقوله القوة.» أن «ولوال النسختني: كلتا يف 30

تحريف. وهو «وتحرض»، النسختني: كلتا يف 31

السياق. به يستقيم ال تحريف وهو «قرب» النسختني: كلتا يف 32

«فيه». قوله مكان «منه»، «ب»: يف 33
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األسود: أبو وقال

ش��ري��رة ن��ف��ًس��ا وال َج��َش��ٌع ب��ه ُروًح��ا ال��ل��ُه َح��َش��اَك م��ا ل��ع��م��رك

املطارحَة أنفَع وما بها، الظَفر وأستبعد إليها، أِحنُّ كنت التي الفوائد من هذا قال:
اختيار، سوء الحاجُة إليه تَمسُّ عما التغافل فإن النفس! واستماحة الشك وبثَّ واملفاتحة

توفيق. سوء بل
كانت أشياء عن املسألة عن التعلم أوان يف تَوانيُت الِجلة: بعض قاله ما أحسَن وما
َمن عىل وعرضها ذكرها من أَِنفُت كربُت فلما عنها، يصد والكسل إليها تَْحفز الحاجة

وفكري. قلبي بني الوحشُة وركدت نفيس، يف الجهالة فبقيت عنده، ِعلُمها
األنفس إحدى هي نفسك إن قال: فإنه العلماء، بعض ذكر النفس حديث يف جرى ثم
جسد من جزءٌ جسدك أن كما عنها. منفصلٌة وال بعينها هي ال الكلية، النفس من الجزئية
واستبصاٌر تام إيضاٌح فيه ما النفس أمر من مرَّ وقد عنه. منفصٌل وال كله هو ال العالم،

عنه. وقوف وال له آخر ال النفس نعت يف الكالم كان وإن واسع،
ومسلوٌل به شبيٌه ألنه مبطًال، يكن لم العالم كل هو جسدك إن قائٌل: قال ولو
النفس هي الجزئية النفس وكذلك منه. يستمد االنسالل وبحق يحكيه، الشبه وبحق منه،
وبحق حالها،34 نحكي أيًضا الشبه فبحق بها، وموجودٌة لها مشاِكهٌة أيًضا ألنها الكلية،
باألخرى قيست إذا والنفس العالم إىل أُضيف إذا الجسد بني فليس بقاءها، تبقى الوجود
إىل احِتيج ولهذا اإللهية. بالقوة مدبَّرٌة والنفس الطينة، من معجوٌن الجسد أن إال فرق،
إىل بالغة الحسية الحياة مدة تكون حتى وااللتماس االقتباس35 وإىل ، واملوادِّ اإلحساس

األبد. بعد باألبد موصوًال النفسية الحياة مبدأ ويكون الجسد، ناحية من آخرها
اللِّطاف واملرامي الُغرر الفوائد هذه من يمر ما كان لو سعادته: هللا أدام فقال

ونماء. وزيادٌة وإتاء، َريٌْع له لكان وعبارة؛ بلفٍظ ومقيًدا بياض، عىل بسواٍد مرسوًما
هذه ورصف البقاء، يف هللا س نَفَّ إْن صعٍب وال متعذِّر غري هذا إن الجواب: فكان
فأما تُعرف. ال التي واألسباِب تُحتَسب ال التي بالعوارض الفْكر م تقسِّ التي الهموم

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما الصواب ولعل له. معنى وال مالها» «تجد األصل: يف 34

القياس». «وإىل «ب»: يف 35
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حرٌف يجري أنه والعجب ذلك؟ يمكن فكيف تلوُّنه عىل والزمان تكاثفها عىل واألشغال
الضيقة. األوقات هذه يف الرشيفة األمور هذه من

شأنه؟ يف — سعادته هللا أدام — الوزير نشاط كيف أمِس: سليمان أبو قال ولقد
يحتاج يشءٌ ثَم ما فقلت: لدولته؟ وخْدمتي له، وتلطُّفي إليه، لرسالتي تقبُّله كان وكيف
الوقت ولكن . وتأنٍّ واطِّالٍع ورفق، وهشاشٍة واستبانة، وبيان ودراية، فهٍم من الزيادة إىل
يبقيه، هللا فقال: مرة. وباإلحسان مرة باملداورة العدو وكفِّ والنظر، بالتدبري مستوَعٌب

فيه. نحبه ما ويرينا
وما عظيًما، له تصدى وما ثقيًال، تقلده ما يكون ال كيف سليمان: أبو أيًضا وقال
شديد، ورائه من عليه والحضُّ ال، جهَّ واألعداء أعداء، واألولياء صعبًا، وقلمه بلسانه يبارشه
واملصَطنع له، آخر ال املال38 وطلب متصل، والشغُب ُمريب،37 وثقته36 ، غاشٌّ ونصيُحه
باإلدالل والتحكُّم واقع، الطالب من والتجديف39 ممزَّق، واملال ساخط، واملحروم مستزيد،
يَْقمع، ليس والتدبُّر ينفع، ليس والكالم زائدة، والصغري الكبري من واالستقالة دائم،
وقد فاضحة، والعالنية مكشوف، والرس مبتور، مقطوٌع واألصل منثور، هباءٌ والوعظ
السالك عىل وضاق حيل، بالسَّ املربَم40 واختلط عقباه، يف فْكٌر ألحٍد وليس هواه، كلٌّ ركب
الدولة نظام تعرف ال [التي] الحاشية من كلها التخليط ومنابت الفساد ومنابع سبيل، كل
كان وإن درهٍم واستالب نزًرا، كان وإن حظٍّ تعجيل سؤلها41 وإنما اململكة، استقامة وال
هكذا الكدر، بعد إال الصفو يكون ال كما الصفو، بعد إال الكدر يكون ليس ولعمري زيًفا؟

هذا. يتلو وهذا هذا، يخلف هذا والظالم، والنور والنهار، الليل
كله، هذا حدث باألمس — عنه ريضهللا — السعيد امللك ُفقد ملا أنه بهذا أعني قال:
وأظهر وأصدر، وأورد ومنح، ومنع وجرح، وأسا وحَطم، وجَرب وَخَطم، َزمَّ قد كان فإنه
جعل ألنه لهذا، وحياته زمانه ووهب وأسعد. وأنحس وتوعد، ووعد ر، ووعَّ ل وسهَّ وسرت،

تحريف. وهو ونفيه، «أ»: يف 36

تحريف. وهو «قريب»، النسختني: كلتا يف 37

«املجال». النسختني: كلتا يف 38

بالنعمة. الكفران والتجديف: تحريف. وهو «والتحريف»، النسختني: كلتا يف 39

ضده. والسحيل: فتلُه. أُحكم الذي املربم: 40
تحريف. وهو «نولها»، النسختني: كلتا يف 41
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بفطنته ملوُكها فيسمع األرض أطراف يف صيتُه يطري أن واشتهى إليه، وغايته فيه، لذته
وقت يف وسخطه الرضا، موضع يف ورضاه وتشمريه، وجده وعزمه، وتصميمه وحزمه،
الدين بسنن األمور يجري بالواجب. يضعه ملن ووضعه بالحق، يرفعه ملن ورفِعه السخط،
متلبسًة األمور كانت وملا الدنيا. هي التي السياسة بأحكام أخذ عصت فإن استجابت، ما
ناحية من فيها التدبري يُعِمل أن اللطيف واملدبِّر الحصيف، للعاقل يُجز لم والدنيا بالدين
ويف حسية، الدنيا ودائرة إلهية، الدين دائرة ألن فقط، الدنيا ناحية من وال فحسب، الدين
بدَّ ال وموضوعاٌت تربيتها، من بدَّ ال وصنائع ثائرتها، إطفاء من بدَّ ال أحقاٌد اإلحساس
بدَّ ال وأحواٌل إخفائها،43 من بدَّ ال وتدبرياٌت إزالتها، من بدَّ ال ومرفوعاٌت إشالتها،42 من
كتب يف مسطورٌة هي وأموٌر فيها، ما عوارض عىل الصرب من بدَّ ال ومقاماٌت إبدائها، من
فليس عليها، والزيادة إليها، واملصري بها والعمل عرفانها من بدَّ ال للحكماء السياسات

كاملستيَقن. املظنون وال كالغائب، الشاهد وال كالِعيان، الخرب
من نزال إذا اللذين والتأييد بالتوفيق منوٌط كله وهذا سليمان: أبا أعني — قال ثم
وُكِفي النجاح، عىل وانترشت الصالح، عىل أحوالُه ت تضامَّ السائس بمفرق واتصال السماء
ن وأمَّ السعيد، والجد الرغيد، والعيش املديد، بالبقاء للوزير دعا ثم همومه. من كثريًا
أعيانهم. إىل واإلشارة أسمائهم ذكر يف فائدة ال غفريًا، ا جمٍّ وكانوا ذلك، عىل الحارضون
يف رسالًة لهم ينظم أن وسألوه وعوَّذوه منه، عجبوا الرشيف الكالم هذا سمعوا ملا وكلهم
الهدية جملة يف وُحمل وُكتب وفشا، شاع وقد زمان منذ شيئًا رسمُت قد فقال: السياسة،
قد مشغول عنه وأنت سليمان أبي نمط — الشيخ أيها — فهذا بجرجان. قابوس إىل
فيه، عهدك لسوء هذا ما وهللا بشأنه، عاد فيما له الجاه وبذل أمره، يف النظر برتك رضيَت
مجراه يجري من كل عىل الزمان وإنحاء منك، حظه لقلة ولكن [عنه]، نيتك لحيلولة وال
عهٍد رعاية عن وتواٍن حفاٍظ، وقلة اعتقاد بسوء تُتهم وكيف عرصه. يف مثله عَوز مع
ومعونٌة وكرٌم وإحساٌن ومجٌد وجود وخريٌ فضٌل قدمك إىل َفْرقك من وأنت بحق، وقياٍم
[ولو لكنته، ى املصفَّ الذهب من امرٌؤ كان ولو وعرٌف؟ وبذٌل وتعهد وتفقد وإنعاٌم وِرفٌد
فسبحان لكنته، املحيط الضياء من أحٌد كان ولو لكنته،] الرصف الرُّوح من أحٌد كان

رفعه. اليشء: وإشالة تحريف. وهو «أسالبها»، النسختني: كلتا يف 42

تصحيف. وهو أجفانها»، «من النسختني: كلتا يف 43
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عىل الرشق بك فخر44 لقد ثان! بال وواحًدا كدر، بال وصفًوا مزاج، بال رصًفا خلقك من
ما لدنه من عليك وأفاض آتاك، ما لك هللا فأدام شغب. وال خصومٍة بال لك وُسلِّم الغرب،
دنياك. يف الصغرى السعادَة بلَّغك كما عقباك، يف العظمى السعادة وبلَّغك مسعاك، ينوِّر
غليان، ذو والصدر َجيَشان، ذو والكالم ترى، ما عىل الحديث هذا الشيخ أيها أعرض
وخْطبه تسهيله، [عىل] يُْقدر ال وُمنْبَِعثه ه، ردُّ يُستطاع ال قه ومتدفِّ نََفيان45 ذو والقلم
فإني كله، هذا ومع ومره. حلوه يذوق من وِجلَّه ه ِدقَّ يعرف وإنما عجيب، وشأنه غريب،
العناية، صحيفة يف لتحفظه حديثي عليك وأعرض الرعاية، بعني لتلحظه أمري أذكِّرك
صح وقد بي. شماتته تسوءني عدوٍّ وبني يل، ُحزنُه عيلَّ يشق صديٍق بني أمسيُت فلقد
الجزأين هذين تمام إىل وأرجُع عرس، عني إعراَضك أن كما يُرس، عيلَّ إقبالك أن عندي

أحرى.46 وإنه
يف أثبتُّه وقد فيه، جزء بإفراد تقدم كان فإنه النسك، وأصحاب الزهاد حديث وأما
وكما مقبوًال. وإرشاًدا َحسنًا، تنبيًها فيه فإن جملته، عن أعزله أن أحب ولم املوضع، هذا
عليه عطفنا الذي الجزء بهذا قصدنا للنفس، ِجماًما جزءًا فيه أفردنا الذي بالهزل قصدنا
النصح. قصد ملن واتِّباًعا الخري إىل سبق بمن واقتداءً للُخلق، وتهذيبًا للنفس إصالًحا
غريه، وعىل نفسه عىل الخري أبواب من لباب فاتًحا يكون أن عىل موقوٌف اإلنسان ورشف
عن تقاعس ومن قبله. فاتًحا كان من ألثر مقتفيًا يكون] أن [من أقل فال ذلك يكن لم فإن
التوفيق وُحِرم حياته، غاية عن وضل نفسه، قيمة جهل الذي الخارس فهو األمرين هذين

املستعان. وهللا رشده، إصابة يف
سمينًا. أكلتم ما عرفتم47 ما البهائم عرفِت لو مسعود: ابن قال

سارٍّا! وعمًال دارٍّا، ورزًقا قارٍّا، قلبًا أسألك إني اللهم هريرة: أبو وقال
صابًرا. وبدنًا ذاكًرا، ولسانًا شاكًرا، قلبًا أسألك إني اللهم السلف: بعض وقال

مقتىض هو أثبتناه وما الحروف، مطموس «أ» يف اللفظ هذا وورد تحريف. وهو «تحريك»، «ب»: يف 44

السياق.
وهو «نقيان»، «أ»: ويف أطارته. إذا الرتاب الريح نفت من أو ته، نحَّ إذا املاء السحابة نفت من النفيان: 45

«رميان». «ب»: ويف تصحيف.
آخر. وابتداء «ب»: يف 46

سمينًا.» منه أكلتم ما املوت من عرفتم «ما رواية: يف 47
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زوى فيما نعمته أم أفضل يل بسط فيما عيلَّ أنعمته أدري ال مسمار: بن صالح وقال
نظري عىل يزيد بما يل نظر حماني، عني زوى وفيما أحياني، يل بسط فيما ألنه عني،

عندي. مما أكثر عنده من وآتاني لنفيس،
قال: أحبِّبك؟ وكيف قال: عبادي. إىل حبِّبْني السالم: عليه ملوىس وجل عز هللا وقال

ونعمائي. آالئي ذكِّرهم
قال: املنرب؟ عىل جلست إذا تقول يشء أي الواعظني: لبعض حكيم بن شداد وقال
حتى وأعوانه إبليس عن وأخربهم ليتوبوا، جفاءهم وأذكرهم ليشكروا، هللا آالء أذكرهم

يحذروا.
فمن عسٌل، رأسها وعىل ُسمٌّ فيها كخابيٍة ونعيمها الدنيا مثَل الصالحني: بعض وقال
وعىل العسل من مملوءٍة خابيٍة كمثل الدنيا شدة ومثل السم. من ُسقي العسل يف رغب

العسل. إىل بلغ أكلها عىل صرب فمن سم، من قطراٌت رأسها
جنايات: بثالث وجئت عني أبطأَت هذا يا فقال: بنميمٍة الزاهد حاتم إىل رجٌل جاء

آمن. وأنت التهمة نفسك وأعلقت الفارغ، قلبي وشغلَت الحبيب، إيلَّ ضت بغَّ
داللة، النميمة ألن النميمة، من رشٌّ النمام قول قبول يقول: صفوان بن خالد وكان

وأجاز. قِبل كمن يشء عىل دل من وليس إجازة، والقبول
بسحره. الساحر يدرك ال ما بنميمته النمام يُدرك الواعظ: السماك ابن وقال

عنه. هللا فرج إال هللا إىل مفزعه فكان نازلٌة بعبٍد نزلت ما معمر: وقال
فيه. يل يبارك أن أسأله ولكن منه، فرغ وقد الرزق هللا أسأل ما عمر: وقال
سوء. رفيق مع الجلوس من خريٌ الكلب مع الجلوس دينار: بن مالك وقال
السخيمة. وتذهب الود، قلوبكم يف يتجدد هللا عباد تهادْوا هريرة: أبو وقال

غري والنمام عبادة، ذي غري والغائب48 دين، ذي غري ْغن الضِّ صاحب حاتم: وقال
منصور. غري والحاسد صدوق،

أصدقاء. بال بقي الناس عيوب استقىص من السلف: بعض وقال
مع املجنون أهل يكون كما املرأة مع يكون أن للرجل ينبغي واسع: بن محمد وقال

ومكروه. أذًى كلَّ [منه] يحتملون املجنون،

الناس. يغتاب من بالغائب يريد 48
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نفيس. لطلقُت استطعُت لو قال:]49 تزوجَت، [لو دينار: بن ملالك قيل
تردِّين من عىل أمي، يا فقلُت: سِخطت. ذاقتها فلما ألمي بطيخة اشرتيت شقيق: قال
لهما فما ومشرتيها حارثُها فأما خالقها؟ أم مشرتيها أم أحارثها تلومني؛ ومن القضاء

خالقها. إال تلومني أراك فال ذنب،
فأعطاه، منه، قطعًة أعطني وقال: يأكله]، [شيئًا مواله ناوله حبشيٍّا عبًدا إن ويقال:
قد موالي، يا قال: مرارته؟ شدة مع هذا أكلَت كيف غالم، يا فقال: مرٍّا، وجده أكله فلما

ملرارته. كراهًة نفيس من أريك أن أحب ولم كثريًا حلًوا يدك من أكلت
إىل أشكك لم كما خلقي إىل تشكني ال بليٌة بك نزلت إذا ُعزير: إىل تعاىل هللا وأوحى
من انظر ولكن صغره إىل تنظر فال ذنبًا أذنبت وإذا إيلَّ، مساوئك صعود عند مالئكتي

إليه. أهديته50
بالبالء. يجرَّب املؤمن وإن بالنار، يجرَّب الذهب إن لقمان: وقال

وقال: اِبِريَن﴾، الصَّ ِ ﴿َوبَرشِّ قال: تعاىل هللا فإن بالصرب عليكم السلف: بعض وقال
َصَربُوا﴾، ِبَما اْلُغْرَفَة يُْجَزْوَن ﴿أُوَلِئَك وقال: ِحَساٍب﴾، ِبَغرْيِ أَْجَرُهْم اِبُروَن الصَّ يَُوىفَّ ﴿إِنََّما

َصَربْتُْم﴾. ِبَما َعَليُْكْم ﴿َسَالٌم وقال: َوَصاِبُروا﴾، ﴿اْصِربُوا وقال:
العمل. ويقل الكالم يكثر واملنافق العمل، ويُكثر الكالَم يُِقل املؤمن األوزاعي: وقال
املوُت نزل فإذا أفضل، صحيًحا الرجل دام ما الخوف عياض: بن فضيل وقال

أفضل. فالرجاء
عن رد «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال الِبطانة! بئست فإنها والخيانة، إياكم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

القيامة.» يوم النار لفح وجهه عن هللا ردَّ أخيه عرض
الشباب.51 َة ِرشَّ ُوِقي فقد وذَبْذَبه وَقبَْقبه َلْقَلقه رشَّ ُوقي من وُرِوي:

الغتبت أحًدا مغتابًا كنُت لو قال: الِغيبة. من نفَسك لتحفظ إنك املبارك: البن وقيل
بحسناتي. أحق ألنهما ، والديَّ

إثباتها. يقتيض والسياق األصلني، كال من ساقطة معناها يفيد ما أو التكملة هذه 49

ظاهر. تحريف وفيها إليك.» أهداه «من األصل: وعبارة وتعاىل، سبحانه هللا يريد إليه. أهديته من 50

معروف. والذبذب: البطن. والقبقب: اللسان. اللقلق: 51

320



والعرشون الرابعة الليلة

يف النساء من أصاب وقد الطعام بألوان تعىشَّ رجًال أن لو الصالحني: بعض وقال
الحالُم صار مضيا فإذا اليقظة، يف األول أصاب ما مثال عىل رؤيا رأى آخر ورجًال الليل،

سواء. واآلخُر
منها. الخروج يتمنَّ لم الشدة ثواب أبرص من شقيق: وقال

يشءٌ يكون أو امَلِيلء، عىل يشءٌ لكم يكون أن إليكم؛ أحبُّ أيُّما ألصحابه: شقيق وقال
يكون الشدة يف كنتم إذا فقال: امليلء. عىل لنا يكون أن نحب بل52 فقالوا: عليكم؟ للميلء

عليكم. هلل يكون النعمة يف كنتم وإذا هللا، عىل لكم
وعمٍل تبعتُه، وتبقى لذتُه تذهب عمٍل عملني: بني ما شتان السلف: بعض وقال

ذُْخره. ويبقى مئونته تذهب
املزبلة. من واللؤلَؤ الحجر، من الذهب خذوا مواعظه: يف الرقايش وقال

املعايص، َمْرَكب والهوى الخري، قائد والعقل العمل، قبل العلم معاذ: بن يحيى وقال
املتكرب. داء واملال

ُدلِّه والعربية النحو تعلم ومن للسلطان، تعرَّض فقد حنيفة أبي علم تعلَّم من وقال:
العرش. إىل بلغ الزهاد ِعْلَم َعِلَم ومن الصبيان، بني

والحياض، الغدران من فبعَضهم الناس، يسقون العلماء إن الصالحني: بعض وقال
الواسعة. البحار من وبعَضهم والُقلُب، العيون من وبعَضهم
قال. ما إىل انظر ولكن قال، من إىل تنظر ال حاتم: وقال

أقول. ما بجميع أعمل أن أقدر ال إني دينار: بن مالك وقال
يرشب هو فال الساقية، يف يقع الحجر كمثل السوء عالم مثَل الورد: بن ُوَهيْب وقال

الشجرة. إىل فيذهَب املاء عن يخيلِّ وال املاء
األئمة قال: هو؟ ومن قيل: عليكم. أخوف الدجال غري من ألنَا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

املضلون.
الجاهل! القائد وفتنة الفاجر، العالم فتنة من باهلل نعوذ الثوري: وقال

جهال.» وقراءٌ فساق، علماء أمتي يف «سيكون ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
نفسه إىل الداء يُجر الطبيب رأيت فإذا داؤه، واملال الدين طبيب العلم الثوري: وقال

غريه؟ يعالج فكيف

تحريف. وهو «بال»، النسختني: كلتا يف 52
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يبرصها. ال وهو الشمس ضوء األعمى ينفع ما مريم: ابن عيىس وقال
وارتُِهن به، ونجْوا الناس علم عالٌم القيامة يوم حرسًة الناس «أشد ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

عمله.» بسوء هو
اآلخرة طريق يُقطع فكيف بالكالم، تقطع ال الدنيا منازل إن حرب: بن أحمد وقال

بالكالم؟
ورجٌل الناس، به وعاش بعلمه عاش رجٌل ثالثة: العلماء الخوالني: مسلم أبو وقال

هو. وهلك الناُس بعلمه عاش ورجٌل الناس، به يَعش ولم بعلمه عاش
ال قال: ج؟ أزوِّ فبمن بنتي ج أزوِّ أن أريد إني فقال: أسلم بن محمد رجٌل وشاور

شاكٍّا. عابًدا وال كاذبًا، 53 كاسبًا وال مفتونًا، عامًلا تزوجها
فإن والحرص! وإياك فلُعنت. تكربت فإني والكرب! إياك فقال: إبليس نصح قيل:54
قتَل آدم بني أحد فإن والحسد! وإياك الجنة، من فأُخرج الشجرة أكل عىل حَرص أباك

بالحسد. أخاه
لن أشياء ثالثة معكم يكن لم إن وقال: إليهم فنظر العلم يكتبون بقوٍم حاتٌم ومرَّ

الغد. وخوف اليوم، واغتمام55 أمس، َهمُّ قال: هي؟ وما قالوا: تفلحوا.
فدخلوا املطر فأخذهم وجٍه، يف خرجوا ثالثٌة إرسائيل بني يف كان عمر: ابن وقال
عملناه ما إال ينجينا ال وقالوا: الظلمة، يف وبقوا الكهف باب عىل عظيم حجٌر فوقع كهًفا،
وامرأٌة وأوالد أبوان يل وكان وحلبُت، فأرْحت راعيًا كنت إني أحدهم: فقال الرخاء. يف
لحرمتهما أوقظهما فلم ناما قد أبويَّ فوجدُت يوًما فجئُت األوالد، ثم الوالَديْن أوًال فسقيُت
لنا فاجعل مني هذا قبلَت رب يا كنَت فإن الصبح، إىل قائًما وبقيُت األوالَد، أْسِق56 ولم

الضوء. عليهم ودخل الحجر فتحرك فرًجا.
يل وكان النهار، متَع بعدما رجل فجاءني ضياٍع صاحب كنت إني الثاني: وقال
ذلك إىل بلغُت فلما أجورهم، أعطيتهم عملهم تم فلما فاستأجرتُه، الزرع يحصدون أَُجراء

ولعل أولها، يف مطموسني وحرفني وألف وباء سني غري األصلني كال يف منها يرد لم الكلمة هذه 53

أثبتنا. ما فيها الصواب
أثبتنا. ما العبارة صواب ولعل إبليس»، قال إبليس من النصح «قيل األصلني: كال يف ورد 54

تحريف. وهو بالنون، «واغتنام» األصول: يف 55

تحريف. وهو «أفق»، «أ»: يف 56
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فأخذت أعطيتنا؟ ما مثل تعطيه وقالوا: فغضبوا غريه، أعطيُت كما وافيًا أعطيتُه الرجل
فقلت: يطلب األجرة صاحب فجاء البقر، كثر حتى ونما ْوًال57 ِعجَّ بها واشرتيت األجرة تلك
فتحرَّك عنا. ففرِّج الوفاء هذا مني قبلَت رب يا كنَت فإن إليه، فسلمتها لك كلها البقر هذه

كثري. ضوءٌ منه ودخل الحجر
أردت فلما دينار، مائة أعطيتها حتى فأبت فراودتها عمٍّ بنت يل كانت الثالث: وقال
ورجعت فرتكتُها هللا. أخاف إني فقالت: لك؟ ما لها: فقلت وارتعدت، اضطربت أردُت ما
الكهف باب عن وسقط الحجر فتحرك عنا. ففرج مني ذلك قِبلت كنَت فإن إلهي عنها،

يمشون. منه وخرجوا
السمني يقصد بل املهزول، أحٌد اشَرتى ملا كثريٌة شياٌه السوَق أُْدخلِت لو حاتم: وقال

للذبح.
والرش. الخريُ منها يَهيج عيوٌن القلب يف معاذ: بن يحيى وقال

مشيئتك فاجعل تشاء، حتى يشاء ال أحدنا إن اللهم دعائه: يف الصالحني بعض وقال
بإذنك، إال يشءٌ يتحرك فال العبد حركات قدَّرت إنك اللهم إليك! يقربني ما تشاء أن يل

هواك! يف حركاتي فاجعل
يعلم. ال ما يقول أن من له خريٌ جاهًال الرجل يعيش ألْن محمد:58 بن قاسم وقال
عن اليوم أبُعد59 وألْن املجلس، هذا من إيلَّ أحب مجلٌس يكن لم الشعبي: وقال

فيه. أُحبس أن من إيلَّ أحب بساطه
فقد لغريه قلته وإن خنته، فقد عليه كتمته فإن عيبًا أخيك من رأيت إذا حاتم: وقال
به، وتُعرِّض عنه، تَكني قال: أصنع؟ كيف له: قيل أوحشته. فقد به واجهته وإن اغتبته،

الحديث. جملة يف وتجعله
فلُْم تجد لم فإن العلل، من وجًها سبعني لها فاطلب زلًة أخيك من رأيت إذا وقال:

نفسك.

واحد. والعجل ول العجَّ 57
القاسم». بن «محمد «ب»: يف والذي «أ»، يف كذا 58

ال أصبحوا قد وأنهم العلماء فساد إىل ويشري األخرى. دون واحدة نسخة يف هذا الشعبي كالم ورد 59

تحريف. وهو بساطه»، عىل اليوم «أقعد النسخة: يف والذي إليهم. الجلوس يف يرغب
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األخرى ويف نفسك، عيب إحداهما يف وانظر مرآتني، اتِخذ جنيد: بن إبراهيم وقال
الناس. محاسن

دار واآلخرة يعمرها، من قلب منها وأخرب خراب دار الدنيا معاذ: بن يحيى وقال
يعمرها. من قلب منها وأعمر عمران

بغرورها، وَفتنت لخطَّابها تشوَّفت املجلُوَّة كالعروس الدنيا السماك: ابن وقال
قاتلة. ألزواجها وهي عاشقة، لها والنفوس واِلهة، عليها والقلوب ناظرة، إليها فالعيون

فالفرح واللذة؛ والحالوة والراحة الفرح أشياء: أربعة الدنيا العارفني: بعض وقال
بالعني. والحالوة بالحلق، واللذة بالبدن، والراحة بالقلب،

مسكن يف إال يُِفق لم منها سكر فمن الشيطان، خمر الدنيا معاذ: بن يحيى وقال
النادمني.

األمل. وقطع الجهد، وبذل الراحة، َخْلُع الزهد السلف: بعض وقال
واإلخالص الخلق، من والتربؤ باهلل، الثقة هو الزهد عاصم: بن أحمد األنطاكي وقال

الذل. واحتمال العمل، يف
ُعشه. يف اب النَّعَّ رازق يا دعائه: يف السالم عليه داود وقال

رزقك. من تفرَّ [لم]60 الريح ذنَِب عىل كنَت لو السلف: بعض وقال
بأمله.61 مخدوٌع أنه إال وأجله رزقه بني اإلنسان آخر: وقال

يف ساكنًا آمنًا فكنَت مراتب، أربع يف ربك خلقك السالم: عليه مريم ابن عيىس وقال
منه أخرجك حني والثانية ثالث، ظلماٍت يف أمك بطن يف أوالها الرابعة، يف وقلقلَت ثالث
إذا حتى الشهي، امَلريَّ أطعمك ُفطمت إذا والثالثة ودٍم. فْرٍث بني من لبنًا لك وأخرج

والحيلة. قة الرسَّ يف وأخذَت خائنًا رصَت تمامك وبلغَت عظامك اشتدت
فَمه. فدخلت جرادة فجاءت فاه فتح أكمه طائًرا رأيت أنس: وقال

يحُصدن وال يْزرعن ال السماء، بطري رزقك اعترب آدم، يابن السالم: عليه عيىس وقال
أسمنها، ما الوحش وبقر الوحش بحمر فاعترب أجنحٌة لها قلت: فإن . يرزُقهنَّ السماء وإله

وأبدنَها! أبَشَمها] [وما

العبارة. هذه وحدها فيها وردت التي «أ» نسخة يف ترد لم الكلمة هذه 60

السياق. مقتىض هو أثبتناه وما «بعمله». العبارة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 61
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رغم عىل أرزقك بل هللا: لقال ترزقني، ال ربِّ يا العبد: قال لو السماك: ابن وقال
يرزقك؟ فمن أرزقك لم إن سواي، رازٌق وال غريي خالٌق لك ليس أنفك،
بالطحني. يأتي الرََّحى خالق إن فقال: تأكل؟ أين من لراهب: وقيل

السماء. طريق يعرف ال واملنافق املعَلف، طريق يعرف الحمار حاتم: وقال
عندي، العلم هذا ليس قال: تأكل؟ أين من راهبًا: سألت أدهم: بن إبراهيم وقال

يطعمني. أين من ربي سل ولكن
جبل. إىل ظهره أسند رجٍل مثَل املتوكِّل مثَل حاتم: وقال

لرزقك وال غريه، ناًرصا لنفسك تطلب أال التوكل من حسبك األبرار: بعض وقال
غريه. شاهًدا لعملك وال غريه، خازنًا

كيف يوًما: [أبي] له فقال ورَّاق، صديٌق ألبي كان العزيز: عبد بن الحميد عبد وقال
يده. ُشلَّْت وقد الوراق فأصبح معي. يدي دامت ما بخري قال: أصبحَت؟

ثواب فيجعل هللا لغري تعمل وال إليه، هللا فيكَلك هللا غري عىل تتكل ال العالية: أبو قال
عليه. عملك

من أُْخرجَت ما سوء رجل أنك لوال قال: نعم. قال: ؟ ذرٍّ أبو أنت : ذرٍّ ألبي رجٌل وقال
أقع وإن قلَت، ما يرضني ال منها نجوُت إن كئوٌد عقبٌة يديَّ بني ذر: أبو فقال املدينة.

تقول. مما رشٌّ فأنا فيها
له! اغفر اللهم بذلك: أَمره62 من ألغيظنَّ فقال: فيك. يقع فالنًا إن لفضيل: وقيل

قال: الذَّريرة؟63 سارق قال: نعم. قال: هريرة؟ أبو أنت هريرة: ألبي رجل وقال
ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول أمرني هكذا يل! فاغفر صادًقا كان وإن له! فاغفر كاذبًا كان إن اللهم

لساني، عىل ذلك يْجر لم حيث الشكر، عيلَّ وجب قال: كافر. يا ُمكدَّم: البن رجل وقال
قال: هن؟ وما قال: أشياء. جملة64 عىل قلبي طويُت وقد فيه. الحجة إقامة عيلَّ تجب ولم
هللا من نجوُت وإن أحد، إىل أشكوك وال عليك، أحقد وال مرة، أجيبُك ال مرة ألف قلَت إن

الرجل. فتاب لك. شفعُت الكلمة هذه بعد وجل عز

الشيطان. يريد بذلك: أمره من 62

الطيب. من رضب الذريرة: 63
لعل أو أشياء، أربعة غري بعد فيما يذكر لم إذ أثبتنا، عما محرف ولعله «خمسة»، النسختني: كلتا يف 64

الناسخ. من سقطت قد الخامسة
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وكان بيته، يف ذلك نََقب وقد طح، السَّ عىل َكنيف له وكان نرصاني، جاٌر للحسن كان
ما يُخرج فكان تحته، فُوضع بإناء أمر الحسن وكان الحسن، بيت يف البول منه يتحلَّب
النرصاني، فعاده يوٍم ذات الحسن فمرض سنًة، عرشون ذلك ومىضعىل ليًال. منه يجتمع
سنًة. عرشين منذ فقال: األذى؟ هذا مني تحملون كم ُمذْ سعيد: أبا يا فقال: ذلك، فرأى

وأسلم. ُزنَّاره النرصاني فقطع
إليها، نظر بحرِّها أحس فلما عليه، فهراقتها بمرقٍة ِمهران بن ملنصور جاريٌة وجاءت
قال: اْلَغيَْظ﴾. ﴿َواْلَكاِظِمنَي قالت: هو؟ وما قال: هللا. قول اذكر الخري معلم يا فقالت:
يُِحبُّ ﴿َوهللاُ واذكر قالت: عفوُت. قد قال: النَّاِس﴾. َعِن ﴿َواْلَعاِفنَي واذكر قالت: كظمُت.

ُحرَّة. فأنت اذهبي قال: اْلُمْحِسِننَي﴾.
وجزعِة بصٍرب، صاحبُها ردها مصيبٍة جْزعة من إيلَّ أحبُّ جْزعٌة ما الحَسن: قال

بِحلم. صاحبُها ردَّها غضٍب
بسيدك! أشبَهك ما يقول: غالمه عىل غضب إذا املنكدر بن محمد وكان
وِهرِّه؟ وَسْخله حماره عىل يغضب من حليًما يكون كيف ذر: أبو وقال

مخنَّث فدخل يتعظ. فلم العلماء فوعظه شديًدا، جزًعا فجِزع للرشيد ابٌن ومات
أمري يا وقال: يديه، بني وقام رأسه عن فكشف تكلم. قال: الكالم؟ يف يل أتأذن وقال:
يف ابنك كان لو تصنع كنَت يشء فأيُّ ترى، كما بالنساء تشبَّهت وقد رجل أنا املؤمنني،

الدار. من النواحات وأخرج به فاتََّعظ صورتي؟ عىل وكان األحياء
عبادي. فارحموا رحمتي تريدون كنتم إن القديمة: الكتب يف مكتوٌب وهب: قال
املال. وَمثراة الديار عمارة الجوار حسُن السالم: عليهما محمد بن جعفر وقال

إىل الطريقة؟! هذه من نحن أين وقال: ارتاح — هللا حرسه — الجزء هذا قرأ وملا
املشتكى. هللا
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أي وإىل والنثر، النْظم مراتب يف كالًما أسمع أن أُِحبُّ ليلًة: — دولته هللا أدام — وقال
يف وأدخل بالعائدة، وأرجع للفائدة، أجمع وأيهما يتفقان، شكل أي وعىل ينتهيان، حدٍّ

بالرباعة. وأوىل الصناعة،
األمور عىل الكالم ألنَّ قلت: ولَم؟ قال: صعب. الكالم عىل الكالم إنَّ الجواب: فكان
بالحس يكون ما وبني املعقول بني تنقسم التي وُشكولها األمور صور عىل فيها املعتَمد
عىل يدور فإنه الكالم عىل الكالم فأما مختلف.1 فيه واملجال متسع هذا وفضاء ممكن،
النثر وكذلك املنطق، من النحو أشبه وما النحو شق ولهذا ببعضه، بعُضه ويلتبس نفسه،

ذلك. وعىل والشعر،
الحسن، الوصف من فيها يَبعدوا لم القول من الفنَّنيرضوبًا هذين يف الناس قال وقد
صاحب ألن وامَلْحك، التعصب من خالطه ما إال املقبول، والتنافس املحمود، واإلنصاف
فيما مدخٌل له3 يصري ذلك2 وبقدر واملغالطة، املكابرة بعض من يخلو ال الُخلقني هذين
معرتضٌة آفٌة وهذه بها، البلوغ من يرام عما قصورها4 أو الحجة بيان من تحقيقه يراد
والعادات املختلفة، الطبائع من ناشئٌة ألنها زوالها، يف مطمع وال والدنيا، الدين أمور يف

«يختلف». قوله: مكان «يمكن» «ب»: يف 1

الكالم وسياق الناسخ، من وقعا وتأخري تقديم الكلمتني كلتا ويف القدر»، «وبذلك النسختني: كلتا يف 2

واملغالطة. املكابرة من سبق ما إىل «بذلك» ويشري أثبتنا. ما يقتيض
ذلك. يصري «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 3

«وقصور». النسختني: كلتا يف 4
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هذا أرباب عن وعيتُه ما أقول ة؛6 الكادَّ والخطة الحادة، الشوكة هذه مع لكني5 السيئة،
للرشح، تكميًال به وصلته لذلك شكًال يكون يشءٌ َعنَّ وإن الفن، لهذا واملنتمني7 الشأن
مطموع غري منه املنتهى كان وإن بالِحياطة، وأخذًا للغاية، وصمًدا8 للباب، واستيعابًا

املعني. وهللا إليه، موصوٍل وال فيه،
وإما البديهة، عفو من إما مبادئه أول يف ينبعث الكالم سليمان: أبو شيخنا قال
عفو ففضيلة واألقل. باألكثر قواهما وفيه منهما مركبًا يكون] [أن وإما الروية، كد من
أنه منهما املركب وفضيلة أشفى، يكون أنه الروية كد وفضيلة أصفى، يكون أنه البديهة
تكون أن الروية كد وعيب أقل، فيه العقل صورة تكون أن البديهة عفو وعيب أوىف. يكون
عىل واألضعف. األغلب منهما: قسطه بقدر منهما املركَّب وعيب أقل،9 فيه الحس صورة
رائًعا مقبوًال، بليًغا كان التعسف، وشوائن التكلف، شوائب من املركب هذا خَلص إن أنه
بعد املنافس فيه ويتنافس املجالس، وتنتهبه اآلذان، وتختلسه الصدور، تحتضنه حلًوا،
ى يُسمَّ الذي املركب هذا يف هو إنما والنثر النظم يف البلغاء بني الواقع والتفاضل املنافس.
صورة تكون وأن أوضح [البديهة يف العقل صورة تكون أن يجوز وقد ورصًفا. تأليًفا
واملدار الطبيعة، أفعال ونوادر النفس آثار غرائب من ذلك أن إال ألوح، الروية] يف الحس10

أصله. ورسا نعته سلف الذي العمود عىل
فرعه، والنظم الكالم أصل النثر يقول: عيل بن صالح الكرخي عائٍذ أبا وسمعت
زائناٌت منهما واحد لكل لكن األصل، من أنقص والفرع الفرع من أرشف واألصل
النثر، يقصدون كالمهم أول يف الناس جميع ألن ظاهرٌة، فهي النثر زائنات فأما وشائنات،

معني. وأمٍر باعث، وسبٍب عارضة، بداعيٍة الثاني يف للنظم يتعرضون وإنما

تحريف. وهو «التي»، «أ»: يف 5

تحريف. وهو «الكربى»، النسختني: كلتا يف 6

أيًضا. يستقيم عليه واملعنى الفن. بهذا والقيمني «أ»: يف 7

إليها. قصًدا أي للغاية: صمًدا 8

بني الفرق يف املعروف هو كما أثبتنا ما صوابه الناسخ، من غلط وهو «أكثر»، النسختني: كلتا يف 9

«أكثر». كلمة بقاء مع «الحس» مكان «العقل» الصواب لعل أو والروية، البديهة
سياق من يُفهم كما أثبتنا ما صوابه الناسخ من خطأ وهو «الحس»، مكان «العقل» النسختني كلتا يف 10

الكالم.
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ألسنة عىل السماء من النازلة والحديثة القديمة الكتب أن أيًضا رشفه ومن قال:
متباعدة األوزان، متباينة مبسوطة، منثورٌة كلها؛ اللغات اختالف مع اإللهي بالتأييد الرسل
يجوز ال أمٌر هذا12 األعاريض. يف تدخل وال للوزن،11 تنقاد ال التصاريف، مختلفة األبنية،

يُْحِرضه.13 بما عليه يُعرتض أو يدحضه، ما يقابله أن
أبعد، منه والتكلف أشهر، فيه وأثرها أظهر، فيه الوحدة أن أيًضا رشفه ومن قال:
ذلك ُحسن عىل دليًال ذلك كان إال يشء عىل غالبًة الوحدة توجد وال أقرب، الصفاء إىل وهو

ونقائه. وبهائه وبقائه، اليشء
والبدأة بالبدأة، طبيعٌي هو كذلك بالوحدة، إلهي أنه كما أيًضا النثر فضيلة ومن قال:

خطري. كالٌم وهذا بْدأة، اإللهيات يف الوحدة أن كما وحدة، الطبيعيات يف
مديٍد زماٍن إىل طفوليته لدن من حاله أول يف ينطق ال اإلنسان أن ترى أال قال:
كذلك وليس بذاك. إال يناَغى وال ذاك، إال يُلهم وال املرتدد. وامليسور املتبدد، باملنثور إال
التأليف، وقيد الوزن وأرس الَعروض حصار يف داخٌل أنه ترى أال صناعي، ألنه املنظوم،
العالية الربوة تلك عن درجته هبطت ملا ألنه الزحاف، أصناف واحتمال الكرس، توقي مع

ناحية. كل من اآلفة دخلته
الجواب: يف قيل طباعي؛ والذوق بالذوق، العروض سبق قد النظم إن قيل: فإن قال:
أن كما البرشية، الصنائع مفتاح والفكر الفكر، مخدوم فإنه طباعيٍّا كان وإن الذوق

اإللهية. األمور مفتاح واإللهام للفكر، مستخِدم اإللهام
عن غنٌي الرضورة، عن منزٌه التكلف، من ٌ مربأ أنه أيًضا النثر رشف ومن قال:
هو مما هذا من أكثر هو وما والتكرير، والحذف والتأخري، والتقديم واالفتقار،14 االعتذار

فيها. غايتهم استنفدوا الذين ألربابها والعروض القوايف كتب يف مدوَّن
يف النظم ولدخول الحس، قبل من والنظم العقل، قبل من النثر الوزير: عيىس وقال
مثله يجوز ال عما اإلغضاء إىل واحتيج الرضورة، عليه وغلبت اآلفة، إليه دخلت الحس طيِّ

النثر. هو الذي األصل يف

تحريف. وهو «للذوق»، النسختني: كلتا يف 11

الفن.» «وهذا «ب»: عبارة 12

تحريف. وهو «يرحضه»، «ب»: ويف يفسده. أي يحرضه: 13

تحريف. وهو «واالعتقاد»، النسختني: كلتا يف 14
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والنظم كالحرة، النثر بالعراق: العرص أهل فصحاء من وكان — طرَّارة ابن وقال
توصف ال أنها إال حركات، وأحىل شمائل، وأدمث وجًها، أحسن تكون قد واألمة كاألمة،

حيائها. وفضل نفسها، وعتق عرقها، برشف وال الحرة، جوهر بكرم
َمنْثُوًرا﴾، لُْؤلًُؤا َحِسبْتَُهْم َرأَيْتَُهْم ﴿إِذَا التنزيل: يف تعاىل هللا قال النثر ولرشف وقال:
نظامها أن إال نظام، عىل انتثارها كان وإن منتثرة السماء ونجوم منظوًما. لؤلًؤا يقل: ولم
الغلبة كانت نفُسها16 ُغطيت إذا الحكمة ألن الحس، ١٥ حدِّ يف وانتثارها العقل، 15 حدِّ يف

بالقدرة. القائمة للصورة
[أشبه] واملنظوم بالويش أشبه املنثور الكالم الدولة: ركن كاتب محمد بن أحمد وقال

غريه. يروق ال ما يروق والوْيش املخطط، بالنِّري
فالن. نظام يف كنا يقال: وال فالن، نثار يف كنا ويقال:

ورشائطهما، أحوالهما استيعاب عىل والنثر النظم يف نُظر إذا الكاتب: هندو ابن وقال
من نظٌم فيه واملنثور وجه، من نثٌر فيه املنظوم أن كان وتواليهما هواديهما عىل واالطالع

اختلفا. وال ائتلفا ملا النعت هذا يستهمان أنهما ولوال وجه،
وناهيًا، آمًرا به إال ينطق لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن النثر رشف من األنصاري: كعب ابن وقال
عن لهبوطه إال النظم ُسلب وما وراضيًا، وغاضبًا وواعًظا، وهاديًا ومخربًا، ومستخربًا
اختلفا وملا بهما،17 لنطق تساويا ولو النقص، من فيه ملا إال عنه نُزِّه وال النثر، درجة

املنافع. من يُطلب ما لكل وأجلب املواضع، جميع يف أجول هو الذي بأرشفهما ُخصَّ
كل عند حديثه ى يتوخَّ وملن الشان، هذا لباغي تبرصًة يكون مما كثري من قليل فهذا

إنسان.
كانت الذين العلماء هؤالء من سمعناها فأشياء النثر عىل النظم به يفضل ما وأما
حكمتهم وشمس مزدهًرا، فضلهم وروض متالطًما، أدبهم وبحُر َدُروًرا، علمهم سماءُ
ومحسوبًا إليهم، منسوبًا ذلك، من يحرضني ما عىل آتي وأنا مشتعلة، بالغتهم ونار طالعة،

طريٍّا. الزمان مر عىل وذكرهم مقضيًا، به حقهم ليكون لهم،

أثبتنا. ما الصواب ولعل املوضعني، كال يف بلد» «يف األصول: يف 15

من زيادة وهي «أبلغ»، قوله «بالقدرة» قوله بعد وورد تحريف. وهو «فطنت»، األصلني: كال يف 16

لها. مقتىض ال الناسخ
«عنهما». النسختني: كلتا يف 17
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يف الناس وتكلم برأسها، صناعًة [لنا] صار أن النظم فضائل من السالمي: قال
ما عجائب عىل واطلعوا بحورها، وترصفوا وأعاريضها، تصاريفها يف وتوسعوا قوافيها،
فإنه النثر، هكذا وما الصادقة، القدرة وشواهد الرشيفة، الطبيعة آثار من فيها استُخزن
من الناطقني لكافة ِبذلًة بذلك فصار العالية، والُقلة الشامخة، الذروة هذه عن قرصَّ

والصبيان. والنساء والعامة الخاصة
ل يؤهَّ وال بجيده] [إال يُحَدى وال يُغنَّى ال أنه النظم فضائل من أيًضا: وقال
والحركات والنقرات الطنطنات ألن غريُه، الصحيح باإليقاع يُحىلَّ وال الطنطنة،18 للحن
بالنثر [هذا] ُفعل [كان] ولو عليها، والنظم الوزن اشتمال بعد إال تتناسب ال والسكنات
الرشف، معروف والغناء محسوًسا. لكان بالنظم هذا يُفعل لم لو كما منقوًصا، كان
النفس، وتنبيه العقل، ومناغاة الروح، معاينة يف النفع ظاهر [القدر]، عزيز األثر، عجيب
وإظهار العهد، وإذكار العزة، وإعادة الهزة، وإثارة الكرب، وتفريج [الطرب]، واجتالب

عدده. يُحىص ال وما السلوة، واكتساب النجدة،
هذا أحسن ما يقال: وال الشعر، من بيٌت فيها كان لو الرسالة هذه أحسن ما ويقال:
ضائعة. املنثور وصورة محفوظة املنظوم صورة ألن النثر، من يشءٌ فيه كان لو الشعر
إال تؤخذ ال والحجج فيه، إال توجد ال الشواهد أن النظم فضل من نباتة: ابن وقال
الشاعر» «قال يقولون: واللغويني والنحويني والفقهاء والحكماء العلماء [أن] أعني منه،
والشعر الحجة صاحب هو الشاعر هذا فعىل به»، أتى قد و«الشعر الشعر» يف كثريٌ و«هذا

الحجة. هو
التي الشعراء جوائز تتبعت وإذا حلبة، للبلغاء وليس حلبة للشعراء الخالع: وقال
ومجالسهم املؤرخة، مقاماتهم يف والوالة واألمراء العهود ووالة الخلفاء من إليهم وصلت
تتبعت وإذا اإلحصاء. من بعيدًة الحرص، عن خارجًة وجدتها املشهورة؛ وأنديتهم الفاخرة،
البليغ هذا أكمل ما يقولون: والناس ذلك. من شيئًا تجد لم النثر ألصحاب الحال هذه
الناظم لغنى وهذا النثر! عىل قدر لو الشاعر هذا أشعر ما يقولون: وال الشعر! قرض لو
ألن العيناء، أبي عىل البصري عيل أبا الناس قدم وقد الناظم، إىل الناثر وفقر الناثر، عن

وشبهه. الطنبور صوت حكاية الطنطنة: 18
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امُلعلَّيني20 بالِقدحني وفاز الحومتني، يف بالسيفني19 ورضب الفضيلتني بني جمع عيل أبا
املكانني. يف

إىل] صار [ما تصفحنا لو يقول: الكاتب ثوابة ابن سمعت األنصاري: لنا وقال
صنوف يف وتكلموا الدولة، عن ذبُّوا الذين والخطباء البالغة، كتَّاب من النثر أصحاب
وأصلح الفتق، به وُرتق الرتق به ُفتق [مما] به والنهار الليل جرى ما وفنون أحداثها
وأُبطل [الحق به ق وُحقِّ القريب، به د َوبُعِّ البعيد به وُقرِّب الشعث، به ولُمَّ الفاسد به
وَلِهج القصيد، والك الشعر قال من جميع إىل صار ما كل عىل يوىف لكان الباطل؛ به]
من وأين املحروم. انرصاف وانرصف املظلوم، موقف ووقف باملرحمة، واستماح بالقريض،
الرس، صاحب ومن الخليفة، وزير من بالبديهة ويباهي بالنظم، ويدل بالقريض، يفتخر
كانت ومتى حجاب؟ وأذنه أذنه بني وال واسطة، صاحبه ولسان لسانه بني ليس وممن
للتكرمة؟ أو للخدمة لشاعر وزير قام ومتى الوزراء؟ إىل كالحاجة الشعراء إىل الحاجة
خليفٍة يدْي بني قائًما إال شاعًرا ترى ال بل وتأميل؟21 رجاء عىل لوزير شاعٌر قعد ومتى
الذلة مع هذا سائًال، ويسرتحم طالبًا يستعطف الكف، ممدود اليد باسط أمرٍي أو وزيٍر أو
يجري وإعراٍب يمر لفٍظ يف عليه الرد وخطر والحرمان، الخيبة من والخوف والهوان
الذي الهجاء من به يظن بما َمشينًا مقليٍّا يكون ثم تعرتض، وكنايٍة تعرض واستعارٍة
البالغة صاحب الجسيم ومنِّه القديم بإحسانه تعاىل هللا برَّأ وقد املوت، حومة يف ه دالَّ ربما

فيه. والرضر به، الغدر مئونة وكفاه كلِّه، هذا من
وال غباره يُشق وال شأوه يُلحق ال األكناف هذه يف جال إذا ثوابة ابن وكان قال:

جوابه. يف يُطمع
وعارضوه ناقضوه زمانه أهل من جماعٍة مع الباب هذا يف واسعٌة مناظراٌت وله قال:
مسالطتهم22 عن يُقلع ولم عليهم، وأربى منهم وانتصف لهم فثبت وواجهوه، وكاشفوه

بهم. أوىل هو ما وراجعوا أعقابهم عىل نكصوا أن إىل ومبالطتهم

تصحيف. وهو الحرمني»، يف بالشقني «ورضب النسختني: كلتا يف 19

تحريف. وهو «املعلمني»، النسختني: كلتا يف 20

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو وتأميل»، وجه «عىل النسختني: كلتا يف 21

واملسالطة العبارة. بسياق أنسب هو أثبتناه وما «مصالتتهم». «ب»: ويف «مصالبتهم»، «أ»: يف 22

واملنازلة. املجالدة واملبالطة: معروفة،
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عليها يحوم ال النفس، بحبوحة يف بسيطٌة23 املعقولة املعاني سليمان: أبو قال
العبارة إىل ذلك ألقى الدقيق والفهم الوثيق بالذهن الفكر لقيها فإذا الفكر، قبل يشءٌ
[الحديث]. سياقة هو وزن وبني للشعر، النظم هو وزٍن بني ترتكب حينئٍذ والعبارة24
أو مقبوٍل وتأليٍف قبيحة أو حسناء وصورٍة فاسدة أو صحيحة نسبٍة إىل راجٌع هذا وكل
واحتجاٍج مردود أو ٍل مفضَّ واقتضاٍب وعر أو سهٍل وطريٍق مر25 أو حلٍو وذوٍق ممجوج،
أو مألوٍف ومسموٍع قريب أو بعيٍد ومتناوٍل مظلم أو مسفٍر وبرهاٍن مقطوع، أو قاطٍع

غريب.
تنكر، ال [التي] فضيلته فللنثر وصفنا ما عىل الحال هذه يف األمر كان فإذا قال:
ومثالب النظم، مناقب مقابلة يف النثر مناقب ألن يسرت، وال يُجحد ال [الذي] رشفه وللنظم
وما العويص وتجنب والدقة السالمة فيهما منه بدَّ ال والذي النثر، مثالب مقابلة يف النظم

والتخليص. التأويل إىل يحتاج
كالم. إىل معه يُحتج لم ما الكالم خري العرب: بعض قال وقد

فحار معه يدخل وما النحو يف أهله كالم فسمع األخفش مجلس عىل أعرابٌي ووقف
تتكلمون أراكم قال: العرب؟ أخا يا تسمع ما األخفش: له فقال ووسوس، وأطرق وعجب

كالمنا. من ليس بما كالمنا يف بكالمنا
آخر: أعرابٌي وقال

وال��روِم ال��زَّن��ج ك��الم س��م��ع��ُت ح��ت��ى ي��ع��ج��م��ن��ي26 ال��ن��ح��و ف��ي أخ��ذه��ُم زال م��ا

لكانت سبيٌل الكمال إىل كان فلو فطنة، ونحُونا فطرة العرب نحُو سليمان: أبو وقال
فطرتهم. مع لهم] فطنتنا كانت [أو فطنتنا، مع لنا فطرتهم

تباينت وملا الفروع، يف التشابه ببعض تالقت األصول يف األشياء تميزت ملا وقال:
ومن مجتمعة افرتقت حيث من فصارت الصنائع، يف باملشاكلة تألفت بالطبائع األشياء

مبسوطة. أي بسيطة: 23

تحريف. وهو والغابرة»، العائدة «إىل «أ»: يف 24

كريه». «أو «أ»: يف 25

أثبتنا. ما يقتيض البيت وسياق «يعجبني»، النسختني: كلتا يف 26
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يف موجودًة وحكمته يشء كل عىل آتيًة وجل عز هللا قدرة لتكون مفرتقة، اجتمعت حيث
يشء. كل يف نافذًة ومشيئته يشء كل

يف فيه نحن ملا موافق ألنه فيه، رسَمه املكان هذا يقتيض ما األعراب بعض أنشد وقد
ووصفه: ذكره

قال:

اب��ت��دع��وا؟ ال��ذي ه��ذا ن��ح��وه��ُم ت��أس��ي��س وم��ن ال��م��س��ت��ع��رب��ي��ن م��ن ل��ق��ي��ُت م��اذا
وض��ع��وا وم��ا ق��اس��وا م��ا ي��خ��ال��ف م��ع��نً��ى ل��ه��ا ي��ك��ون ف��ي��ه ق��اف��ي��ًة ق��ل��ُت إن
ي��رت��ف��ع ل��ي��س وه��ذا ن��ص��ٌب وذاك م��ن��خ��ف��ٌض ال��ح��رف وه��ذا ل��ح��ن��َت ق��ال��وا
وال��وج��ع ال��ض��رب وط��ال زي��ٍد وب��ي��ن واج��ت��ه��دوا ال��ل��ه ع��ب��د ب��ي��ن وح��رَّش��وا
ال��ب��ي��ع ب��ه��ا تُ��ب��ن��ى وال ال��م��ج��وس ن��ار ب��ه��ا تُ��ش��بُّ ال ب��أرٍض ن��ش��أت إن��ي
��دَع27 وال��صَّ ��ي��دان وال��سِّ ال��َه��يْ��ُق ب��ه��ا ل��ك��ن س��اح��ت��ه��ا وال��خ��ن��زي��ر ال��ق��رد ي��ط��ا وال
ف��دع��وا ت��ع��رف��وا ل��م وم��ا ت��ع��رف��ون م��ا ف��خ��ذوا ل��ك��م م��ع��روٌف ق��ول��ي ك��ل م��ا
ُط��ِب��ع��وا إع��راب��ه��م ع��ل��ى وآخ��ري��ن ل��م��ن��ط��ق��ه��م اح��ت��ال��وا ق��د ق��وٍم ب��ي��ن ك��م
س��م��ع��وا ال��ذي ب��ع��ض رَوْوا ق��وٍم وب��ي��ن م��ع��اي��ن��ًة ش��ي��ئً��ا رأوا ق��وم وب��ي��ن

هذا. فهذا
الخطابة]،28 بالغة [ومنها الشعر، بالغة فمنها رضوب: البالغة سليمان: أبو وقال
ومنها البديهة، بالغة ومنها العقل]، بالغة ومنها املثل، بالغة ومنها النثر، بالغة [ومنها

التأويل. بالغة
مكشوًفا، ناحية كل من واملعنى مقبوًال، نحُوه يكون فأْن الشعر بالغة فأما قال:
موجودة، واملؤاخاة احتجاًجا، والترصيح لطيفة، والكناية بريئًا، الغريب من واللفظ

ظاهرة. واملواءمة29

الوعول من والصدع السني. بكرس سيد الواحد الذئاب، والسيدان: النعام. ذكر وهو الظليم، الهيق: 27
الفتي. الشاب واإلبل: الوحش وحمر والظباء

هذه تفصيل عند عنها الحديث من بعد سيأتي ملا أثبتناها وقد النسختني، كلتا يف التكملة هذه ترد لم 28
األنواع.

النسختني. كلتا يف تحريف وهو واملراقبة، «أ»: ويف واملراماة، «ب»: يف 29
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عليها والسجع غالبة، فيها واإلشارة قريبًا،31 اللفظ يكون فأن الخطابة30 بالغة وأما
إبل. شوارد ركابها ويكون قصاًرا، فقرها وتكون سابًحا، أضعافها يف والوهم مستوليًا،

مستعمًال، والتهذيب مشهوًرا، واملعنى متناوًال،32 اللفظ يكون فأن النثر بالغة وأما
مصقولة، والصفائح رقيقة، والحوايش عاليًا، والرونق سليًما، واملراد سهًال، والتأليف

لة.33 مفصَّ واألعجاز متصلة، والهوادي املأخذ، خفيفة واألمثلة
محفوظة، والصورة محتمًال، والحذف مقتضبًا، اللفظ يكون فأن املثَل بالغة وأما

سائرة.34 والعبارة مغنية، واإلشارة كافيًا، والتلويح لطيًفا، واملرمى
مسموعه من النفس إىل أسبق الكالم من املفهوم نصيب يكون فأن العقل بالغة وأما
الحروف، وتقفية اللفظ ترصيع من أبلغ املعنى طريق من الفائدة وتكون األذن، إىل
نن،35 السَّ ُعرض يف ملحوًظا املقصود ويكون الرتكيب، من أغلب فيه البساطة وتكون

الرتتيب. لحسن بالوهم ى يُتلقَّ واملرمى
املعنى انحياش٣٦ وزن يف للفظ اللفظ انحياش36 يكون فأن البديهة بالغة وأما
كمن به يظفر أنه يُظن ال ما عىل بفهمه يهجم ألنه للسامع، التعجب يقع وهناك للمعنى،
أن كما برشية، جِبلٍة يف روحانية قدرٌة والبديهُة تأميله، من غفلٍة37 عىل بمأموله يعثر

روحانية. جِبلٍة38 يف برشية صورٌة الروية

النثر. بالغة عن بعد فيما سيتكلم ألنه التكرار، من فيه ملا تحريف وهو «الكتابة»، النسختني: كلتا يف 30

أثبتنا. ما صوابه ولعل بالغني، «غريبًا» النسختني: كلتا يف 31

تحريف. وهو «متبدًال»، األصلني: كال يف 32

تحريف. وهو «مقضاة»، «أ»: يف 33

«سافرة». «ب»: يف 34

املعنى، واضح غري وهو «السبب»، «ب»: ويف النقط، من الحروف مهملة «أ» يف الكلمة هذه وردت 35

الطريق. والسنن: أثبتنا. ما صوابه ولعل
أثبتنا. عما محرف ولعله معناه، نتبني ولم «اختالس»، «ب»: يف 36

الكلمة هذه قبل أيًضا «أ» ويف السياق، يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «عقله»، ب): (أ، يف 37

كذلك. تحريف وهو بمقوله»، يعرب «كمن قوله:
تصحيف. وهو حلية»، «يف النسختني: كلتا يف 38
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يفيدان وهذان والتصفح، التدبر إىل لغموضها تُْحِوج [التي] فهي التأويل بالغة وأما
الدين [معاني] أرسار يف يُتسع البالغة وبهذه نافعًة، كثريًة مختلفة وجوًها املسموع من
ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وكالم وجل عز هللا كالم من باالستنباط العلماء تأولها [التي] وهي والدنيا،
تفاضلوا، وبها يكثر. مما ذلك وغري والنهي، واألمر واإلباحة، والحظر والحالل، الحرام يف
البالغة هذه ُفقدت ولقد اشتغلوا. وبها استمَلْوا، ومنها تنافسوا، وفيها تجادلوا،39 وعليها
يكونان إنما الفكر واعتصار النفس وجوالن وآخره، أوله االستنباط وبطل كله، الروح لفقد
الخواطر وتتالقح العجائب وتكثر الفوائد تنثال40 هنا وها الفن. هذا أعماق يف النمط بهذا
حتى املمثَّلة،42 بالصفات املتقدمة البالغات بقوى41 يُستعان أجلها ومن الهمم، وتتالحق

املخزون. املراد وإنارة املدفون املعنى إثارة يف ورافدًة معينًة تكون
فن لكل املكان هذا يف لرسمت ذلك ولوال الكتب، يف موجودٌة األبواب هذه وأمثلة43
من ن لُقِّ قد ما ومتكلًفا إليه، ُسبق قد ملا مكرًِّرا لكنت ذلك فعلُت ولو شكًال، وشكَّلت مثاًال
والتعني فيه الخوض مئونة غرينا وعن عنا وضع44 قد الشأن هذا يف الزهد أن عىل قبل.
سبيل إليه ليس الذي القوت طلب أعني منه، أهم45 هو ما عىل وتقديمه عليه، والتوفر به
ومقاساة األىس، [وتجرُّع البدن، وكدِّ الوجه، ماء وإراقة املروءة، وإخالق الدين، ببيع إال

املستعان. وهللا وألوان، ألواٍن عىل والصرب الحرمان،] وَمضِّ الحرقة،
وللديانة بهاء، عنها وللنيابة بهجة، للخالفة كان أواَن فيه يُتنافس الباب هذا كان وقد
سوق، وللبيان ُرشاة،47 ولألدب مؤثر، وللصدق منتِهز، وللخري عاشق، وللمروءة معتِقد،46

تحريف. وهو «يحاولوا»، «ب»: يف 39

تحريف. وهو «تتقابل»، «أ»: يف 40

تحريف. وهو «توقى»، «ب»: يف 41

تحريف. وهو «املشتملة»، «أ»: يف 42

سليمان. أبي كالم تتمة من ال املؤلف كالم من بعده وما هذا أن يظهر 43

تحريف. وهو «رصع»، «أ»: يف 44

تحريف. وهو «أعم»، «أ»: يف 45

تحريف. وهو «معقد»، «ب»: يف 46
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مشمر، دونه والذيل مقبوضة، عنه48 واليد [اليوم] فأما راغب. العلم ويف طالب، وللصواب
بالغه؟ هو أمٌر وهلل به يُصنع فما مبَعد، برشفه واملباهي مطرود، بجماله واملتحيل

أي فقال: مروان بن امللك عبد عند اجتمعنا موىس: [ابن] يل قال دأْب: ابن وقال
يشء إىل الناس ما امللك: عبد فقال نوع، كل يف فأكثرنا فقلنا الناس؟ عىل أغلب اآلداب
ويتهاَدْون البيان، ويتعاَطْون القول، يتعاورون بها التي ألسنتهم إقامة إىل منهم أحوج
الكالم إن منها. تفرق ما ويجمعون مخابئها،49 من العلم غوامض ويستخرجون الِحكم،
إىل كحاجتهم إليه الناس وحاجة األغاليط، ظَلم يجلو وضياءٌ الخصوم، بني للحكم فارٌق

األغذية. 50 موادِّ
زهري: قال وقد

وال��دِم ال��ل��ح��م ص��ورة إال ي��ب��َق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ٌف ن��ص��ٌف ال��ف��ت��ى ل��س��ان

وأنطق تجربًة أعظم هو من قاله ال، فقال: األعجم. زياٌد قاله إنما زهري يقله لم فقلنا:
منه.51 لسانًا

كالمه [فقال]: رجل كالم يصف العلويَّ الحسن بن العباس سمعت العيناء: أبو وقال
تحفة53 هو كأنما سبب، الحياة وبني وبينه نسب، القلوب وبني بينه كأن سهل، سمٌح52

قالدة. وواسطة مريض، ودواء قادم،
وهو: عليه، ورد كتاب من قرأه فصٍل من يعجب وهو الصابي إسحاق أبا ورأيت

الشوط. عن ٍ مقرصِّ السبيل مجاوز54 يأَس قلبك أشعر

تحريف. وهو «شارة»، النسختني: كلتا يف 47

التأويل. وهو ذكره، السابق الباب هذا عن أي «عنه»: 48

تحريف. وهو «مجانيها»، «أ»: يف 49

تحريف. وهو «موارد»، «أ»: يف 50

تحريف. وهو «قوله»، «أ»: يف 51

تحريف. وهو «شيخ»، «ب»: يف 52

«حقه». «أ»: يف 53

تحريف. وهو القنوط»، عن مقًرصا للشك «مجاوًزا «ب»: يف 54
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كالًما سمعت ما يقول: الصويلَّ العباس55 بن إبراهيم سمعت ذكوان: ابن وقال
األحنف: بن العباس قول من إيجاز يف أبلغ وال سهولة، يف أصعب وال رقة، يف أجزل محدثًا

م��ل��وُم ال��ج��ف��اء ط��ول ع��ل��ى ك��الن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ه��د دارس ن��ج��دِّد ت��ع��ال��ْي
ظ��ل��وم؟ ال��ص��ف��اء ح��ب��ل وق��اط��ع��ٌة وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ك��ان م��ا أن��اس��ي��ٌة

صورته وقامت رونقه، وتألأل معناه، ولُطف لفظه، رق ما الكالم أحسن الجملة، ويف
الطبع. عىل مقصوُده ويمتنع بالسمع، مشهوُده يُْطمع نظم، كأنه ونثٍر نثر كأنه نظٍم بني
ويقرب بعنف، املحاول عىل يبعد أعني ، أسفَّ حلَّق57 وإذا حلَّق، مريٌغ56 راَمه إذا حتى

بلطف. املتناِول من
جعفر ابن قدامة غري وعليه فيه ما بجميع النثر وصف يف تناهى أحًدا رأيت وما
سنة كتابه قدامة عيلَّ عرض الوزير: عيىس بن عيل لنا قال كتابه، من الثالثة املنزلة يف
البالغة فنون وصف يف وتفرد وأحسن، بالغ قد فوجدتُه واختربته58 وثالثمائة، عرشين
املختار عىل يدل مما واملعنى، اللفظ طريق من أحد فيه يرشكه لم بما الثالثة املنزلة يف
ولكني العروض، وضع يف أحمد بن الخليَل فيه شاَكه59 ولقد املجتنَب. واملعيب املجتبَى
يعرفه، ما ليس يصفه ما كأن حتى البالغة، وصف يف البالغة ركيك اللفظ، هجني وجدته
األعرابي. ابن حكاه يَُدل. وال يُدل [فالن] تقول: والعرب عليه، يدل ما غري به يُدل ما وكأن
وترصف60 الطبع، ونقد املعنى، وتوارد التصور، وحسن العلم، غزارة من إال يكون ال وهذا
الذي والفن سلكه، الذي الطريق ذلك لكان ذكرت ما عىل األمر أن ولوال قال: القريحة.
وتحىل معرض، أحسن يف برز قد61 به؛ ظفر الذي والنمط عليه، هَجم الذي والكنز ملكه،

الناسخ. من خطأ وهو ذكوان»، «ابن «ب»: يف 55

الطالب. واملريغ: تصحيف. وهو «مرتفع»، «أ»: يف 56

املريغ. أي حلق: إذا 57
النقط. من الحروف مهملة النسختني كلتا يف الكلمة هذه وردت 58

تحريف. وهو «سأله»، «أ»: يف 59

تحريف. وهو «وتصور»، األصلني: كال يف 60

ظاهر. هو كما الناسخ من زيادة والواو برز»، «وقد النسختني: كلتا يف 61
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وحلَّق نفق، أقرب من وطلع وجه، أحسن عن وسفر ذيل، أطول يف وماس كالم، بألطف
أفق. أبعد يف

زمرة يف واٍف سهٌم وله العلماء، جلة من شيٌخ وهو — كثريًا يقول املراغي وابن
بالغتُه كانت ملن الكبار، الِحكم عىل املشتملة القصار الكلمات معونة أحسن ما البلغاء:
سهولة، عىل أخواتها وتستصحب الحاجة، عند توافيه فإنها واللسان؛ بالقلم صناعته يف
ومنضودة. ومنتثرًة وموزونة متقطعًة بالنثر تختلط فإنها الشعر، أبيات مصاريع وهكذا
بالتتبع فبلوته الشيخ، هذا عن الوصف] [هذا بلغني الكاتب: ُعبيٍد ابن [يل] قال
إليه يحتاج ملا اإلنسان، عند امُلعدَّة بالرصة62 إال ذكره ما أشبه وما قال، ما عىل فوجدته

هذا. فهذا امللمِّ، واألمر املهم الوقت يف
أظن لم ما عىل أتى]63 [فقد الباب هذا قدِّم أعداءه: وكبت دولته هللا أدام — فقال

وانرصفُت. شئَت. إذا إليه ويُهتدى عليه يُؤتَى أنه

الكالم. به يستقيم ال تحريف وهو «الجمرة»، األصلني: كال يف والذي والدنانري. الدراهم كيس الرصة: 62
إثباتها. يقتيض الكالم وسياق األصلني، كال يف ترد لم التكملة هذه 63
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الشيخ؟ ذلك إليها أومأ التي القصار الكلمات أمثلة وما قال: ثم
وال استخار، من خاب ما القائل: قول نحو واسع، الباب هذا إن الجواب: [من] فكان
وأحكمته الحكمة، بته أدَّ من غنم ذليل. فهو الُقدرة تحت دخل عزيٍز كل استشار. من ندم

تجريب. يف عاش ما املرء التباين. رائد التضاغن التجربة.

ول��وُم ع��ذٌل وال��ع��ي��ش وي��وُم] [ي��وٌم ال��ده��ر
ال��ي��اِس م��ع ال��ن��ج��اح أس��ب��اب وأك��ث��ر

عليه. باليرس1 ومغرتٍّ إليه، باإلحسان مستدَرٍج كم عجز. ره أخَّ حزم يقدمه لم من
والتِّالد. للطارف ُمذهبٌة العباد،3 َمتَْلفة الحرب2

ب��راض��ي ال��زم��ان ع��ن ال��ُم��ق��لُّ ل��ي��س

لسانه. اتسع صدره ضاق من

وت��س��ل��م��ا ت��ص��ح أن داءً وح��س��ب��ك

تصحيف. وهو «بالبرش»، النسختني: كلتا يف 1

تصحيف. وهو «الحزن»، «أ»: يف 2

تحريف. وهو العيال، «أ»: يف 3
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كل فما النعم نفاد احذروا الفاضح. الزي من خريٌ الفادح املوت املال. ُسوس العيال
وال قرس عىل يلني ال الكريم سماُعه. رشٍّ من يكفيك أوساطها. األمور خري مردود. شارٍد

عاًرا. محا وال ثاًرا ام النمَّ أدرك ما يُرس. عىل يُقترس

اع��تَ��ذَر ف��ق��د ك��ام��ًال ح��وًال يَ��ب��ِك وَم��ن

ال��ي��اُس وال��ِغ��ن��ى ف��ق��ٌر ال��م��ط��ام��َع إن

يَ��ن��ِم��ي وق��د تَ��ْح��ِق��ره واألم��ُر

ص��غ��ي��ُر ه��اَج��ه ك��ب��ي��ٍر [ُربَّ

األق��واِم] ب��ح��ي��ل��ة ال��ق��ض��اءُ ذَه��َب

ال��ح��ل��ي��ُم ال��رج��ُل يُ��ْس��ت��ج��َه��ُل وق��د

يُ��ف��َع��ل ل��م ك��أْن ش��يءٌ م��ض��ى وإذا

تُذهب املقدرة4 إن الفطنة. تُذهب الِبطنة بالهيبة. العيون الحظته بالحكمة ُعرف من
عقٍل وزيادة خدعة، عقٍل عىل لسان زيادة عدوه. عىل خفَّ صديقه عىل ثُقل من الحفيظة.

ُهجنة. منطق عىل

ت��ن��ق��ض��ي ال ع��اش م��ن وح��اج��ة

الناسخ. من تبديل وهو إلخ»، … تذهب «الظنة األصول: يف والذي للميداني. األمثال مجمع يف كذا 4
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مناه. عدوَّه أعطى هواه، أطاع من

األح��ق��اد ت��ذه��ب ال��ش��دائ��د ع��ن��د

املزاح. وفلتات البغي َرصعات احذر

م��ذاه��ب��ه؟ أي��ن ��ع��ل��وَك ال��صُّ ي��س��أل وم��ن

ال��م��ح��ال��ة ال ي��ع��ج��ز ال��م��رء

. ُمِجلٌّ للكريم الكريم الصواب. خفي الجواب ازدحم إذا حاجته. بقدر الطالب ذل
من الزمان. خصب من خريٌ السلطان عدل وعجز. ذلٍّ يف حياٍة من خريٌ وعزٍّ قوٍة يف موٌت
يعلمون. ال ما فيه قالوا يكرهون، بما الناس إىل أرسع من ندم. تهور ومن سِلم ى توقَّ
وقوَّى السيد، غري املاُل سوَّد ربما ناطق. عيٍّ من خريٌ صامت َعيٌّ الفاقة. من خريٌ 5 الرضُّ

الحيَل؟ املنية ريَب يدفع وهل األيِّد. غري

ال��ع��ب��اد رق��اب ف��ي ح��ت��ٌم ال��م��وت

يُنىس. كثري من خريٌ يُوَعى، قليٌل شافًعا. العفو وبرجاء عذًرا، بالذنب باإلقرار كفى
الرئاسة7 ظاهرتان: مروءتان يعلم. لم ما املرء وراء ومن ندم، الِخَدم6 طول عىل ليس
احتمل َوليت. ما تضيع وال ُكِفيت، ما تَكلَّْف ال العمل. أساء األمل أطال من والفصاحة.

إليك. اعتذر ممن واقبل عليك، أدلَّ من

ال��ع��ط��ب ب��ه��ا م��ق��روٌن ال��ش��ج��اع��ة إن

تحريف. وهو «الصرب»، النسختني: كلتا يف 5

تحريف. وهو «الحياة»، «أ»: يف 6

«الرياش». «أ»: يف 7
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ُص��بُ��ُر ن��اب��ه��م م��ا ع��ل��ى ال��ك��رام إن

الَعذْل. رسعة العدل من ليس َغدر. يف ُعذر ال االختالف. سقط يعلم ال من سكت لو
يف املكيدة جِشع. جاع من املوت. له يُتمنَّى ما املوت من رشٌّ االنتقام. املقتدرين عمل أقبح
ال ما يسأُل ال يطاع أن أحبَّ من مثواك. أصلح ما دنياك من لك النجدة. من أبلغ الحرب
املْطل من أحسن الجميل الرد تستيقن. بما فاغلبْها تظن بما نفُسك غلبتْك إذا يستطاع.
تورث األرشار صحبة اعتذاره. وتوبته إقراره، املذنب شفيع الفقر. من خريٌ القرب الطويل.
الرش من نجا لسانَه صان من تقدير. مع قليل وال تبذير، مع كثري ال باألخيار. الظن سوء

كله.

ك��ذب��ه ال��ف��ت��ى ن��ف��ع ول��رب��م��ا

األم��ي��ر؟ ظ��ل��م إذا يُ��ْع��دي ف��م��ن

رق��اد ف��ال ال��ف��ؤاد ف��زع إذا

ال��ص��در وع��اه م��ا إال ال��ع��ل��م م��ا

ال��م��ال ذو اإلخ��وان ع��ل��ى ال��ك��ري��م إن

األج��ل ف��ي ي��زي��د ال ال��ف��رار إن

ُم��وَل��ع ظ��نٍّ ب��س��وء ال��ش��ف��ي��ق إن
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محاسن أعارته املرء عىل الدنيا أقبلت إذا أمة. إىل ك رسَّ تُْفش وال أكمة، عىل تَبُْل ال
من خاطر قد مستأنٌف. علٌم التجارب يف نفسه. محاسن سلبته عنه أدبرت وإذا غريه،
مستفادة. قرابٌة املودة ظليل. ظلٌّ الحق لك. عليه الذي مثل ألخيك عليك برأيه. استغنى
تقلب يف استطال. نال من بْوة. الصَّ تكون الفراغ من جاٍف. مكثٍر من خريٌ َوُصول معِدٌم
ركب من العلم. مصباح اللُّب النقمة. من عصمٌة الشكر الرجال. جواهر علم األحوال
عقولهم يف الناَس قارب القلوب. تأليف من أيرس الروايس إزالة الكبوة. يأمن لم العجلة
خذ الجسد. أهلك الحسد بالحسنى. أخاك عارش حدائقهم. يف وترتع غوائلهم من تسلم

ينال. ما ُرمت ما خري الصرب. ميثاق خالئقك عىل

س��اع��ي ش��أن��ه ف��ي ام��رئ ك��ل

ال��زل��ُل] ال��م��س��ت��ع��ِج��ل م��ع ي��ك��ون وق��د ح��اج��ت��ه ب��ع��َض ال��م��ت��أن��ي ي��درك [ق��د

فضول من األسقام أصول اليسارين. أحد الظَّهر خفة املوت. إال يكشفه ال الفقري غم
أجمل، بالغنيِّ التواضع القناعة. إيثار النفس ِعزِّ من الجنة. مهر الدنيا طالق الطعام.
آتاه ما الدهر من يقبل لم من مخذوًال. يزل لم هللا بغري استعان من أسمج. بالفقري والكرب
الفاقة. يُنتجان والتواني العجز عقله. اد ُحسَّ أحد بنفسه املرء ُعجب الدهر. عىل َعتْبه طال
اإلخوان معارشة ينمو. بالعمل العلم األغمار. ُسلُوَّ سلوت وإال األحرار، صرب صربَت إن
من أوحش الفقر فإن بالكفاية، أنْست ما الغربة توحْشك ال الِفَكر. وتطرد البرص، تجلو
مرصوم. األهل يف والفقري موصول، الغربة يف الغنيُّ الوطن. [غري]8 يف أنٌس الِغنى الغربة.
فأنت أعرست وإن أهلك، أهٍل فكل أيرسَت إذا أنسك. إيحاشه يف كان إذا قرينك أوِحش
لم يأنف لم من اإلخوان. إىل والحنني األوطان، إْلف الصبيان أخالق من قومك. يف غريٌب
القضاء عىل األمور حمل من فائدة. رجاء وال عادية ِحذاَر تكن لم ما املودة خري يُرشف.
استقبَحوا العقل به أمر ما الناُس استحسن لو ينتهيا. حتى واإلدبار اإلقبال يف اسرتاح
ِعي، السكوت وقت يف الكالم يغضب. ال من الجواب عىل الناس أقدر العقل. عنه نهى ما

والالحقة. السابقة الكلمتان ذلك ويقوي يقتضيها، والسياق النسختني، كلتا يف الكلمة هذه ترد لم 8
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املوت األجل. ويقرِّب العيش، ص وينغِّ البدن، يهدم الهمُّ خَرس. الكالم وقت يف والسكوت
عرفت، ملا أنكرت ما هب الكالم. نقص العقل تم إذا الحوادث. نهب املرء غافل. غري رقيٌب
وال مر الكظم العذابني. أحد املْطل الراحتني. إحدى اليأس أرضاك. ملا أغضبك ما واغفر
عنرصه كُرب من بالتفرد. إال يصلح ال وامُللك كة، ِ بالرشَّ إال يصلح ال الرأي حر. إال يتجرعه

محرضه. حُسن

ري��اح��ا ت��ع��ود ُم��ْط��ِم��ع��ٍة9 ول��ربَّ

ب��أث��م��ان إال يُ��ش��ت��َرى ال وال��ح��م��د

أوج��ع ب��ال��َق��رح ال��َق��ْرح ن��ْكء ول��ك��نَّ

الرجال. لنفوس وأبقى للبال، أرخى السالم بفعل. يثمر أن َحقيٌق بقول أزهر من
املرء وحياة اغرتار، هللا بطاعة التسويف رشدك. من غيَّك أوضح ما عقلك من حسبك

له. شكرك جميع فاجعل لك، عنايته بعض بذل من املعار.10 كاليشء

ن��ص��ي��ب ال��ك��ري��م م��ال م��ن ول��ل��ح��ر

ثواب. وغًدا فعل، اليوم

م��ج��ت��نَ��ْب ك��ري��ٌه م��ح��ذور وال��ش��رُّ ال��م��ط��ل��ِب ش��ه��يُّ م��خ��ت��اٌر ال��خ��ي��ر

أدم��ُغ ع��م��وٍد11 م��ن ق��وٍل وُربَّ أب��ل��ُغ ك��الٍم م��ن س��ك��وٍت ُربَّ

تحريف. وهو «مطعمة»، «أ»: يف 9

تحريف. وهو «املعتاد»، النسختني: كلتا يف 10

الحرب. يف به يُرضب الذي بالعمود: يريد 11
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س��ل��ط��ان��ه ع��ل��ى م��ن��ص��وًرا أص��ب��ح ل��س��ان��ه ع��ل��ى12 ال��ن��اُس س��ِل��م َم��ن

ك��ب��ي��ُر َق��دُره ص��غ��ي��ر ُربَّ ال��ك��ث��ي��ُر يُ��ج��َم��ع ال��ق��ل��ي��ل م��ن

نَ��ِدم األخ��رى ع��ل��ى ال��دن��ي��ا وآث��ر َغ��ِن��م ي��ب��ق��ى ب��م��ا يَ��ْف��ن��ى م��ا ب��اع م��ن

ال��ش��اح��ُط ويُ��ْدن��ى األدن��ى ويُ��ب��َع��د ال��ق��ان��ُط ويُ��ع��ط��ى ال��راج��ي يُ��ح��َرم ق��د

وف��اِت��ه ع��ل��ى ع��ي��ن��اك ت��بْ��ِك ل��م ح��ي��اِت��ه ف��ي 13 ال��ِب��رَّ يُ��ن��ْل��َك ل��م م��ن

ت��زرُع��ه م��ا ال تَ��ح��ُص��د م��ا وال��زرُع ت��ج��م��ُع��ه م��ا ال تُ��ن��ِف��ق م��ا ال��م��اُل

ال��ِح��ق��ُد م��ن��ه ك��ان م��زٍح وُربَّ ال��ِج��دُّ م��ن��ه ك��ان ه��زٍل ُربَّ ي��ا

ال��ف��رات ع��ن م��س��ت��غ��ٍن ال��ب��ح��ر

الغاية. عىل ُموٍف فنٌّ هذا أيامه: هللا أدام — فقال

«من». بمعنى هنا «عىل» 12

تحريف. وهو لكثر»، يبكيك لم «من «أ»: يف 13

347





العرشون السابعة الليلة

االتفاق1 ُكنه يف كالًما أسمع أن أحب كنت أخرى: ليلة يف — أيامه هللا أدام — وقال
أسمع أن أيًضا وأحب معه، الحازم حزم ويزلُّ فيه، العقل يحار مما فإنه وحقيقته،
االطِّالع من وأفىش أكثر الباب هذا يف الرواية إن الجواب: من فكان فيه. غريبًا حديثًا
سليمان أبو لنا حكى قلت: بالرواية. يتعلق ما هات فقال: بمكنونه. والظفر رسه، عىل
عنده بما يزوِّده4 أن الشاعر ُكنتس3 إىل كتب يونان ملك ثيودسيوس2 أن األيام هذه يف
تلك يف فلقي نحوه، قاصًدا وارتحل ضخمة، َعيْبٍة يف ماله فجمع فلسفية، [كتب] من
يقتلوه أال هللا فناشدهم بقتله، وهموا ماله يف فطمعوا الطريق قطاع من قوًما البادية
فلم وناًرصا معينًا يلتمس وشماًال يمينًا ونظر فتحري فأبوا، ويخلوه ماله يأخذوا وأن
محلقة، الجو يف تطري كراكيَّ فرأى الهواء، يف طرفه ومد السماء إىل رأسه فرفع يجد،
واآلخذة بدمي الطالبة فكوني والنارص املعني أعجزني قد الطائرة، الكراكيُّ أيتها فصاح:
عقل ال ومن عقًال، الناس أنقص هذا لبعض: بعضهم وقال اللصوص، فضحك بثأري.
اتصل فلما أماكنهم. إىل وعادوا واقتسموه ماله وأخذوا قتلوه ثم قتله. يف جناح ال له
ولم شيئًا يُغنوا فلم واجتهدوا قاتله أثر وتبعوا ذلك، وأعظموا حزنوا مدينته بأهل الحديث
واملذاكرة التسابيح لقراءة هيكلهم إىل مدينته وأهل اليونانيون وحرض يشء. عىل يقفوا

باملصادفة. تحدث التي األمور باالتفاق يريد 1

التاريخ. كتب عن نقًال أثبتناه ما والصواب «تودورس». «ب»: ويف «قومودوس»، «أ»: يف 2

تحريف. وهو «إينقس»، النسختني: كلتا يف 3

تصحيف. وهو بالراء، يزوره» «أن النسختني: كلتا يف 4
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وجلسوا بالجمع، واختلطوا القتلة وجاء وأوب قطر كل وحرضالناسمن والعظة، بالحكمة
فرفع وتصيح، تتناغى كراكيُّ بهم مرت إذ ذلك عىل فهم الهيكل. أساطني5 بعض عند
وتسد وتطري تصيح كراكي فإذا فيه ما ينظرون الهواء إىل ووجوَههم أعينهم اللصوص
طريق عىل — الجاهل ُكنتس دم طاِلبو هؤالء لبعض: بعضهم وقال فتضاحكوا، الجو
وشدَّد فأخذهم السلطان فأخرب منهم، قريبًا كان من بعُض كالمهم فسمع — االستهزاء
أن يعقلون كانوا لو بدمه، املطالبَة الكراكي فكانت فقتلهم. بقتله فأقرُّوا وطالبهم عليهم

باملرصاد. لهم الطالب
رب إىل به أشار فإنه الكراكي خاطب كان وإن كنتس إن سليمان: أبو لنا وقال
يهيئ كيف فسبحانه إجابته، باب عنه سدَّ وال دمه هللا يُِطلَّ ولم وخالقها، الكراكي

الحجاب! بعد الحجاب ويرفع األبواب، ويفتح األسباب،
عجب. هذا فقال:

ناحية ومن بالعادة، الحس ناحية من سببه ُجهل ما كل سليمان: أبو لنا قال قلت:
ناحية ومن بالتجويز، العقل ناحية ومن بالتهيئة، النفس ناحية ومن باإلمكان، الطبيعة
واملشيئة املحيطة، القدرة له ملن مسلٌَّم عنه، معجوٌز منه، معجوٌب فهو بالتوفيق؛ اإلله

السابق. واإلحسان البالغة، والحكمة النافذة،
قال: إخوانه، بعض عن ظريًفا شيئًا االتفاق أمر يف الُعريض الحسن أبو حكى ولقد
كان حدٌث فقال جماعة، وكنا َمانَى السُّ به نصيد 6 َجرٌّ ومعنا املتنزهات بعض إىل خرجنا
جهة عىل ذلك يقول بيدي! أصيد وأنا ٦ بجرٍّ تصيدون أنتم سنٍّا: أصغرنا وكان — معنا
شيئًا، أخذ أنه نعلم ال ونحن إليه فأرسع ُسمانَى، أثار أن له فاتفق قليل بعد فرمى املزح،
فالتفت — خنزيًرا رأينا نكون أن غري من — الخنزير احذر العبث: طريق عىل له فقلنا
من هاربًا مرسًعا إلينا فأقبل بعيد، غري منه خنزيًرا رأى أن له فاتفق ُموليًا، 7 وفرَّ فزًعا

صاده. وقد بيده مانَى والسُّ الخنزير

تحريف. وهو «أساطري»، النسختني: كلتا يف 5

أيًضا. به يُجرُّ الذي الحبل وهو «مجر»، نسخة: ويف الحبل. الجر: 6
ما إىل الوجوه أقرب هو أثبتناه وما النقط، من حروفها أكثر مهملة األصلني كال يف العبارة هذه وردت 7

الكالم. من السياق يقتضيه وما الرسم من األصول يف
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من جماعٌة ومعي8 الحج من منرصًفا وخمسني أربع سنة صفر يف البادية يف وكنت
أنَّا إال طويل، حديث يف الروح يُمسك ما وتعذُّر القوت عَوز من جهٌد فلحَقنا الصوفية،
يشء إىل — تعاىل هللا من الجميل والصنع منَّا، اللطيفة بالحيلة — ُزبالة9 من وصلنا
الكريم، تعاىل هللا نفحات من نفحًة ورأيناه وغنمناه، به، أنفسنا فانتعشْت الدقيق، من
وُدقاق البَعر ولقطنا الدقيق، ذلك لنمارس قعدنا املنزل بلغنا فلما نا، وِرسْ زادنا فجعلناه
وأننا معنا، أنه عندنا وكان الُحراق11 نجد لم وامَلْلك10 العجن عىل أجمعنا فلما الحطب،
شيئًا الدقيق ذلك من وسفْفنا غالب، غمٌّ وركبنا شديدة، حرية فدخلتنا استظهرناه،12 قد
الوجوم ومَلكنا الكمد عالنا قد ساهرين طاوين ليلتنا وبتنا الطبيعة، قبلته وال ساغ فما
قد وعيوننا اسرتخت، قد وُرَكبنا وأصبحنا الدقيق؟! وجدنا ملَّا هذا بعضنا: فقال واألسف،
من حرسٍة بزيادة قبُل فيه كنَّا ما إىل وعدنا وكربًا، ا غمٍّ صاحبه يحدث ال وأحدنا غارت،
طول يف وثقله حمله نلقي [حتى الدقيق بجراب نرمي لنا: صاحٌب وقال الدقيق، إىل النظر
ركبًا نرى أن فلعلنا معنا، يكون أن يرضنا وما بصواب، هذا ليس فقلنا: الطريق.] هذا
من كالب بني من قوًما َلِحق لرعٍب الوقت، ذلك يف خاليًة البادية وكانت حطبًا؟ نلقى أو
الثالث، اليوم إىل كذلك وبقينا غريب. الوقت] ذلك [يف بها يجتاز يكن فلم أعدائهم، جهة
القوم أمام أسري كنت اليوم ذلك من العُرص كان فلما امليش. يف ونجاهد نالحق13 ونحن
فوجدوا بفتيلة»، وظفرنا بُحراٍق16 عثَْرنا «إذا لهم: كالحاطب15 وكنت وأسألهم، أجرِّئهم14
الخرب؟! ما كاملتعجب: فقلت أصواتهم، ورفعوا وكربوا فهلَّلوا ُحراق فيها ملفوفة خرقًة
من دهانا ا عمَّ تسل فال ُحراًقا، ُملئت ِخرقة هذه قالوا: ذاك؟ وما قلت: البرشى. قالوا:

تحريف. وهو «وبقي»، األصل: يف 8

مكة. إىل الكوفة من بالطريق بلد زبالة: 9

العجن. إنعام امللك: 10
ونحوها. خرق من اقتداحها عند النار فيه تقع ما الحراق: 11

أظهرنا. فوق معنا حملناه أي استظهرناه: قد 12

له. معنى ال تصحيف وهو «نراجف»، النسختني: كلتا يف 13

تحريف. وهو «أجرُّهم»، النسختني: كلتا يف 14

«كالحاجب». «ب»: يف 15

أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق ونقص. تحريف وفيه «نحن»، النسختني: كلتا يف 16
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واالنكسار. االنخزال من عنا وزال واالرتياح، الرسور من إلينا وثاب واالستبشار، الفرح
الدقيق ومَلْكنا17 عظيمة، ناًرا جنا وأجَّ الوقود، وأثرنا البَعر، ولقطنا ذلك، مكاننا يف وقعدنا
تلقانا منها دنونا فلما القادسية. إىل بالغنا ذلك وكان ِرْطًال، أربعني وكان واحدًة َمْلكًة كله
لطف فقلنا: والخوف؟ العَوز مع الطريق هذه يف سلمتم كيف لنا: وقالوا أهلها، من برش

القوي. يتعجب حتى للضعيف ويصنع شديد، كل ل ويسهِّ بعيد، كلَّ يقرب هللا
وثيٍق ديٍن إىل ويرجع الفضل، هذا وينكر القول هذا يجحد هللا خلق من أحٌد وليس

النَّاِس﴾. َعَىل َفْضٍل َلذُو هللاَ ﴿إِنَّ واٍه أو
اصطحب قال: املذهب القايضصاحب الزَّنْجاني هارون بن عيل الحسن أبو وحدثني
18، َجيٍّ أرض من يهوديٌّ واآلخر ، الرَّيِّ أهل من مجويسٌّ مسافَرين: الطرق بعض يف رجالن
ًها مرفَّ يسري وهو ذلك وغري والنفقة الزاد من ُسفرة19 عليها له بغلة راكبًا املجويس وكان
لليهودي: املجويس قال إذ يتحادثان هما فبينا نفقة. وال زاٍد بال يميش واليهودي وادًعا،
بني إله هو إلًها السماء هذه يف أن أعتقد اليهودي: قال فالن؟ يا وعقيدتك مذهبك ما
والعمر الواسع الرزق من عنده ما فضل وأطلب إليه، وأرضع وأقدسه أعبده وأنا إرسائيل،
لنفيس الخري وأسأله عدوي، عىل والنرصة آفة كل من والسالمة البدن صحة مع الطويل،
يل دمه يخالفني من أن أعتقد بل يخالفني، بمن أعبأ فال ومذهبي ديني يف يوافقني وملن
بمذهبي أخربتك قد للمجويس: قال ثم به. والرحمة ونصيحته نرصته عيلَّ وحرام يحل،
به تدين وما وعقيدتك شأنك عن أيًضا أنت فخربني ضمريي، عليه اشتمل وما وعقيدتي
وال جنيس، وأبناء لنفيس الخري أريد أني فهو ورأيي عقيدتي أما املجويس: فقال ربَّك؟
اليهودي: فقال ملخالفي. وال ملوافقي ال ا رضٍّ له أتمنى وال سوءًا هللا عباد من ألحٍد أريد
حكيًما عامًلا خبريًا إلًها السماء هذه يف أن أعلم ألني نعم، قال: عليك؟ وتعدى ظلمك وإن
فقال بإساءته. وامليسء بإحسانه املحسن يجزي وهو يشء، من خافيٌة عليه تخفى ال
قال: ذاك؟ كيف املجويس: قال رأيك. وتحقق مذهبك تنرص أراك لست فالن، يا اليهودي:
وادٌع راكٌب وأنت مجهوًدا نصبًا جائًعا أميش وتراني مثلك وبٌرش جنسك أبناء من ألني

تحريف. وهو ملة»، … «ومللنا األصل: يف 17

شهرستان، اآلن تُسمى أصبهان بناحية مدينة وجي: تصحيف. وهو باملهملة، «حي» النسختني: كلتا يف 18

اليهودية. وهي محلتهم، بقيت جي خربت فلما طرفها، يف محلة لليهود وكان
تحريف. وهو سفرة» «يف النسختني: كلتا يف 19
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فقد ساعًة واحملني زادك، من أطعمني قال: تبغي؟ وماذا صدقَت، فقال: شبعان. ٌه مرفَّ
ومىش أركبه ثم وأشبعه وأطعمه سفرته من ومدَّ فنزل وكرامة. نعم قال: وضُعفت. كَلْلت
وسبقه البغلة حرَّك أعيا، قد املجويس أن وعلم البغلة اليهودي ملك فلما يحدثه. ساعة
وانبهرُت. انحرسُت فقد وانزل يل قف فالن، يا فناداه: يلحقه، وال يميش املجويسُّ وجعل
أريد فأنا وحققتَه؟ ونرصتَه مذهبك عن تني وخربَّ مذهبي عن ك أخربِّ ألم اليهودي: فقال
عىل يقفوه واملجويسُّ البغلة يحرك وجعل واعتقادي. رأيي وأنرص مذهبي أحقق أن أيًضا
وأموت السبُع فيأكلني املوضع هذا يف ترتكني وال واحملني هذا يا قف وينادي: َظَلع
عن غاب حتى واستغاثته ندائه عىل يُْلوي ال واليهودي رحمتك. كما وارحمني َضياًعا
فرفع ربَّه به وصف وما اعتقاَده ذكر الهَلكة عىل وأشفى منه املجويسُّ يئس فلما برصه.
أنت بما ووصفتك ونرصتُه مذهبًا اعتقدُت أني علمَت قد إلهي، وقال: السماء إىل طرفه
قلُت. ما حقيقَة ليعلم به دتك مجَّ ما عيلَّ الباغي هذا عند ق فحقِّ وعلمَت، سمعَت وقد أهله
وهي عنقه ت واندقَّ البغلة به رمت وقد اليهوديَّ رأى حتى قليًال إال املجويس مىش فما
وترك لسبيله، ومىض ركبها بغلته املجويسُّ أدرك فلما صاحبها. تنتظر منه ناحيًة واقفٌة
يف ترتكني وال واحملني ارحمني فالن، يا اليهودي: فناداه املوت، لكرب معالًجا اليهوديَّ
فعلُت قد املجويس: قال اعتقادك. ق وحقِّ مذهبك وانرص وعطًشا، جوًعا أهِلْك الربِّيَّة هذه
ذلك؟ وكيف اليهودي: فقال وصفُت. ما تعقل ولم لك قلت ما تفهم لم ولكنك مرتني، ذلك
قلت: أني وذاك بفعيل، حققته حتى قويل يف تصدقني فلم مذهبي لك وصفت ألني قال:
بإحسانه املحسن20 جزاء ويلُّ وهو يشء، عليه يَخفى ال عادًال خبريًا إلًها السماء هذه يف إن
فما املجويس: قال وصفَت. ما وعلمُت قلَت ما فهمُت قد اليهودي: قال بإساءته. وامليسء
به، تربيت ومذهٌب عليه نشأت اعتقاٌد اليهودي: قال سمعت؟ بما تتعظ أن من منعك الذي
واألجداد باآلباء اقتداءً أبنِيته،21 واستعمال فيه، الدأب بطول كالجبلَّة معتاًدا مألوًفا وصار
النابت، واألصل الثابت كاألسِّ ذلك صار وقد مذهبي، أهل] [ومن ديني أهل من واملعلمني
واىف حتى معه وحمله املجويسُّ فرحمه ويُزال، ويُرَفض يُرتك أن وصفه هذا ما ويصعب22

املسيئني. ويكافئ املحسنني جزاء «أ»: عبارة 20

تحريف. وهو «بنته»، «أ»: ويف عليها. أبنى التي أصوله أي أبنيته: 21
تحريف. وهو ويعقب، «أ»: يف 22
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يتعجبون فكانوا وقصته بحديثه الناس وحدَّث موجًعا، محطًما أوليائه إىل وسلَّمه املدينة
[طويًال]. زمانًا شأنهما من

إحسانك وبعد لك، خيانته بعد رحمته كيف [بعُد]: للمجويسِّ الناس بعض وقال
لها وسعى اعتقادها يف عمَره ودأب فيها نشأ التي بحاله اعتذر املجويس: قال إليه؟
صنع عىل شكٌر مني وهذا ورحمته، وصدقتُه عنه الزوال شديد هذا أن وعلمُت واعتادها،
الثانية وبالرحمة ربي، أعانني األوىل وبالرحمة منه، دهاني ما عند دعوته حني بي هللا

بي. صنع ما عىل شكرتُه
غري من يربز الذي والعارض َجنان، غري من يبدو الذي األمر لسبب رسدناه كله هذا

م. توهُّ
والبسائط النفسية والقوى الطبيعية الحدود عىل مقسومٌة األمور يقول: سليمان وأبو
له ونادٌر الطبيعة، إىل نسبٌة له مألوٌف هنا ها كان ما فبالواجب اإللهية. والغرائب العقلية
األحوال يف والفلتات اإلله، إىل نسبٌة له وغريٌب العقل، إىل نسبٌة له وبديٌع النفس، إىل نسبٌة

املراتب. هذه يتخلَّل ما أعني القبيل، هذا من
ووصوله إلينا مصريه بحسب قال: فلتة؟ اإلله عن يصدر ملا أيقال البخاري: [له] فقال
السمات هذه ألن يشبهه، ما و[ال] هذا هناك فليس الباري، عن صدوره بحسب ال عاملنا، إىل
والروابع قات، املحقِّ والثوالث املكرَّرات، والثواني املزَدِوجات،23 األوائل من املركَّبات، لِحقت
والثوامن الظاهرات، والسوابع املضاَعفات، والسوادس املدبِّرات، والخوامس مات، املتمِّ
املكرَّرات. يف داخٌل العوارش بعد وما الكامالت، والعوارش العاليات، والتواسع بات، املعقِّ

وجه من يتوحدان هما فقال: االتفاق؟ من التوفيق أكان24 مستزيًدا: البخاري له قال
ووجه االتفاق، غاية والتوفيَق التوفيق وليد االتفاق أن توحدهما فوجه وجه، من ويفرتقان
واالستطراف منه التعجب يف يشرتكون وأصحابه الحس إىل يربز االتفاق أن افرتاقهما
والتوفيق واملوافقة الوفاق وأما مسالكه. تُسلك25 ال ولهذا الحس عن يُسَرت والتوفيق له.
هذا ُحسب لٌة26 محصَّ مسافٌة واملعنى املعنى بني يكن لم وملَّا املعاني، فمتالبسة واالتفاق

هذا. جملة يف هذا وُعدَّ هذا، حيِّز يف

«املتوحدات». لعله 23
األصول. يف ترد لم االستفهام وهمزة تحريف. وهو التوفيق»، «فإن «أ»: يف 24

مالكه». يسأل ال «فلهذا النسختني: كلتا يف الذي 25
«خاصة». «أ»: يف 26
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وأضدادها؟ والطِّرَية والفأُل والربكة اليُمن ما أيامه: وأدام هللا أبقاه — وقال
فالٌن ويقال: ويراد، [ويُبتغى]27 به يبرشَّ يشء عن عبارٌة اليُمن إن الجواب: فكان
محبوب، وإدراك مأمول نيل يف ظاهٌر سبٌب هو أي الناصية، وميسور الناصية، ميمون
ى وتُسمَّ منها، أضعف ألنها ِشماٌل لليسار يقال ولذلك القوة، وهو اليَمني من واشتقاقه
عىل الفعل ُجعل ومشئوم. ميموٌن وهو وُشِئم، عليهم فالٌن يُِمَن ويقال: ْؤَمى، الشُّ أيًضا
نزعوا وإنما واختياره. إرادته غري من به موصوٌل يشءٌ ألنه فاعله، يُسمَّ لم ما طريق
يف شائٌم فهو وإال — املكروه أعني — به واقًعا الفعل ليكون مشئوم فالن قولهم: إىل
مزاجني تصحبان علويتان قوتان وكأنهما يََمنَهم. وكذلك قوَمه، فالٌن شأَم ويقال: األصل.
العلويتني، القوتني هاتني عن يصُدران اللذان العَرضان هذان منهما اعِتيد وإذا مختلفني،

كذا. وفالٌن [كذا] فالن قيل:
مكشوًفا ظاهًرا بالحس يوجد28 ال حيث من والرفع، والزيادة النماء فهي الربكة وأما
واشتقاقها بركة، هذه قيل: الحس عن خافيًا املعنى هذا اليشء من ُعِهد فإذا إليه، يشار
وليس يشء كل بها يوصف والربَكة الِربْكة. ذلك: ومن َعة، والسَّ اللزوم وهو الربوك من

الربكة. قليل يقال: لذلك مشهور، اسٌم لضدها
من إما القصد، عن معزوًال اللسان عىل الجميل الذكر جريان بأنه فُفرس الفأل وأما
األنصاري أيوب أبي عىل املدينة نزل ملَّا — ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع وقد السامع. من وإما القائل
إن ُغنم يف الدار لنا «سلمت بكر: ألبي فقال غانم، يا سالُم يا له: لغالٍم يقول أيوب أبا —

الناس. بني مشهوٌر وهذا هللا.» شاء
وليس ملسو هيلع هللا ىلص. الفأل يحب وكان الطرَية عن نَهى أنه ويُروى واإلشعار.29 الطِّرَية ه وضدُّ
التطريُّ يف اإلفراط ُكره ولهذا معروفة، أوائل وال موجبة، أسباب وال راتبة، علٌل لهما
األكثر، من يميَّز ال منهما واألقل ويبطالن، يصحان أمران ألنهما الفأل، عىل والتعويل
مما والتحفظ يزيد، والَولوع تِعني، أيًضا والعادة غالب، أثٌر فيهما اإلنسان من وللمزاج

ويبتغى». يراد «ما «أ»: يف 27

عليه. عطف وما النماء أي يوجد: ال 28

املؤلف أراده الذي املعنى بهذا اإلشعار ذكر من أيدينا بني التي اللغة كتب من راجعناه فيما نجد لم 29
حاشية – والعرشين الثامنة الليلة – الثاني [الجزء يف اللسان عن نقلناه مما يتضح به املراد أن غري هنا،

ثَم. فانظرها حدث، بما اللهبي الرجل وتطريُّ الجمار رامي مع عمر قصة من [٣ رقم
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تعدَّى وحتى مشئوم، وفالٌن الكعب، ر مدوَّ فالٌن قيل: حتى هذا غلب ولقد شديد. شأنه هذا
إال طمأنينة للعبد يكون ال حتى الدار هذه يف ظهر هذا وكل والعبد. والدار الدابة إىل هذا
ثنية من الخوف يُطِلع وجلَّ عزَّ ولهذا هللا. من إال مطلوٌب وال هللا، مع إال سكوٌن وال باهلل،
وقد بالفرج ويأتي اليأس، وقع النرصوقد ويبعث الخوف، ناحية من األمن ويسوق األمن،
تَرسي ألنها املنافع، مطوية املواقع، جلية املطالع، خفيَّة تعاىل هللا وأفعال البأس. اشتد
به، واللِّياذ له، والتسليم عليه، التوكل ليصحَّ ذلك وكل اإلنيس. والِعيان اإللهي الغيب بني

وعبادته. بطاعته عنده ما ويُنال ُخلده، َمَعاُن30 ويُتبوأ ملكه، كنف عىل ويعرِّج
النعاس أرى كالم، عليه ليس كالٌم هذا مناه: وبلغه أعداه، هللا كبت — الوزير فقال
حديث من مرَّ الذي الرضب هذا من ِفقًرا يل فاجمع شئت وإذا حاجته، عينيَّ إىل يخطب

واالتفاق. والفأل الطِّرَية

املنزل. املعان: 30
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والعرشون الثامنة الليلة

منها: الفن، هذا من أشياء عليه وقرأُت أخرى ليلًة وُعْدُت
فتح، يا سعيد: فقال الرتك، أيام الُجَريشِّ عمرو بن لسعيد امللك عبد بن هشام َعَقد
قال دعوتهما. ُغالماي ولكنهما ال، قال: هذا؟ قلَت أعمًدا هشام: فقال اللواء. خذا نرص، يا

كذاك. ذلك وكان هللا. شاء إن والنرص الفتح هو هشام:
حاجة ال فقال: نكَّاز، بن حية به فمر يَْعِرض، عنه ريضهللا الخطاب بن عمر وكان

يَنُْكز.1 وأبوه حية هذا هذا، يف لنا
أمري يا أُْشِعرت رجل: فقال ه، فشجَّ بحصاٍة عمر صلعة فأصاب الجمار رجٌل ورمى

كذلك.3 ذلك فكان أبًدا. املقام هذا عمر يقوم ال املؤمنني،2

من نوع النكاز أن كما «نكاز»، الرجل هذا اسم أُخذ ومنه بأنفها، الحية لسع وهو النكز، من ينكز: 1

الحيات. أخبث
تحريف. وهو املؤمن»، «أم «أ»: يف 2

بحجر صلعته فأصاب الجمرات رمى رجًال «أن ونصها: (شعر)، مادة اللسان يف القصة هذه وردت 3

من رجل فقال رجل، اسم وهو خليفة. يا آخر: رجل ونادى املؤمنني. أمري أُْشِعر رجل: فقال الدم. فسال
وزجر. عيافة فيهم اليمن من قبيلة ولهب السنة. تلك يف فُقتل فرجع املؤمنني. أمري ليقتلن لهب: بني
بسيالن أُعلم أنه الرجل مراد وكان ليقتلن. فقال: املؤمنني، أمري أُشعر الرجل: بقول اللهبي هذا وتشاءم
كانت العرب ألن القتل إىل اللهبي به وذهب للنحر. سيق إذا الهدي يُشَعر كما الشجة من عليه الدم
جعله املؤمنني، أمري أُشعر الرجل: قال وملا ُقتلوا. الناس: لسوقة وتقول أُشِعروا، ُقتلوا: إذا للملوك تقول
أُشعر. إذا الهدي يدمى كما دمي أنه الرجل مراد كان وإن العيافة، علم من له توجه فيما قتًال اللهبي
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اسمك؟ ما له: فقال رجًال فلقي عليه هللا صلوات عيل بن الحسن ينظر رجل وخرج
قال: ُعَقيل. بني من قال: َمْن؟ بني من قال: َعِقيل. ابن قال: من؟ ابُن قال: ِعقال. قال:

هللا. عَقَلك عَقْلته
والثالث الثاني، الجزء هو — البقاء تمنيت ما هللا أبقاك — الشيخ أيها الجزء هذا
كله هذا جمع يف الغرض علمت وقد منك، بالحسنى يعدنا بك الجميل والظن يتلوه،
بعض من يخلو ال ذلك كان وإن العمل، يبور وال األمل يخيب أال وأرجو فيه، والتعب
والكبري الصغري مع وديدنك عادتك هو الذي الفضل بحكم أخذَت فإذا والزلل. الخلل
وصان نفَسك، هللا حرس وفأيل. زْجري وصح نَْوئي، وصدق ِقْدحي، فاز والبعيد؛ والقريب

لك. عدوٍّ كل وكبت نعمتك،

وجءٍ أو رمي أو بطعن اإلدماء واإلشعار: ُقتل.» الحج من صدر ملا عنه هللا ريض عمر ألن طريته، وحقت
ا.ه. بحديدة.
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الثالث اجلزء





الرحيم الرحمن هللا بسم

منظومًة كلها أحوالك وجعل بالتوفيق، وفعلك بالصواب، قولك هللا وصل الشيخ، أيها
والثناء، املدح من حظك ر ووفَّ الرسور، بشوارد متألفًة العاقبة، حميد إىل راجعًة بالصالح،
بالشكر، النعمة واستدامة الخري، لكسب عمرك يف ومدَّ والسلوى، الشهد من ألذُّ فإنهما
املستحق، وغري املستِحق إىل اإلحسان عواقب وعرفك املعروف، باصطناع تلذذك وجعل
عليه وتطرب الثناء، طعم تجد وحتى األيادي، بنرش وتْشَغف الجميل، ببث تَْكَلف حتى
يف َعلُّويه ابن جارية َعْلَوة غناء عىل الربََدانيِّ طرب1 ال الغناء، بديع عىل النشوان طرب

3: ويِّ الرسَّ بأبيات فغنَّت عقريتها رفعت إذا ْلق2 السِّ درب

ظ��َل��م��ْك؟ ِل��م ال��ُم��دام س��ق��اك وَم��ن ل��ط��م��ك؟ َم��ْن وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ب��ال��ورد
َخ��َدَم��ك] وج��ف��وة ش��ت��ًم��ا ت��وِس��ع ُس��ك��ٍر م��ن ت��س��ت��ف��ي��ق ال ك [خ��الَّ
ف��م��ك؟ ع��اِش��ِق��ي��ك ل��ثْ��م م��ن ي��م��ن��ع ف��م��ا ث��م��ْل��َت ق��د ��دْغ ال��صُّ ُم��َع��ْق��رب
ق��َدم��ك ال��ث��رى ل��وَّث ق��د ـ��ع��َل��ي��ِن ال��ن��ـ ُم��نْ��َخ��رق اإلزار ف��ض��ل [ت��ُج��رُّ

طرب». «وال «أ»: يف 1

ببغداد. محلة السلق ودرب الناسخ. من زيادة والياء «السلقي»، النسختني: كلتا يف 2

باملعجمة. «الرشوي» «ب»: يف 3
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م��ب��تَ��َس��م��ك] رأي��ُت ل��م��ا أق��ول َدَه��ٍش وم��ن َح��يْ��رٍة م��ن أظ��لُّ
ن��َظ��َم��ك؟ َم��ن ال��ع��ق��ي��ق ق��ض��ي��ب ع��ل��ى َم��ْض��َح��ك��ه أق��َح��وان ي��ا ب��ال��ل��ه

بشدوها:5 اندفعت إذا املغنِّي ابن جارية «نهاية» غناء عىل الصويف َفْهم4 ابن طرب وال

َم��ط��ل��ُع��ُه األزرار ف��ل��ك م��ن ب��ال��ك��ْرخ ق��م��ًرا ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��ه أس��ت��ودع
أودُِّع��ه ال وأنِّ��ي ال��ح��ي��اِة ص��ف��و ي��ودِّع��ن��ي ل��و وب��ودِّي ودَّع��تُ��ه

ر6 وتعفَّ وأزبد، وهاج الرتاب، يف وتمرغ األرض، بنفسه رضب منها هذا سمع إذا فإنه
يَعضُّ فإنه منه، الدنو عىل يجُرس ومن ويمسكه، يضبُطه من رجالك من وهاِت7 شعره،
ألف وجهه ويلِطم قطعًة، قطعًة عة املرقَّ ويخرِّق برجله، ويركل بظفره، ويْخِمش بنابه،
جريانك يف الكيل صاحب املجنون الرازق عبد [كأنه] العباءة8 يف ويخرج ساعة]، [يف لطمة

الطاق. بباب
بني املؤلِّف اليزيدي ابن جارية «بلَّْور» ترجيعات عىل البزاز غيالن ابن طرب وال

غنت: إذا الباكية والعيون املتصدِّعة القلوب إىل واملحسن املحَرقة، األكباد

ب��ال��ش��ب��اِب تُ��ع��ذَر دم��َت م��ا ن��ص��ي��بَ��ه ال��ش��ب��اَب أع��ِط
ال��ت��ص��اب��ي ف��ي ِع��ذارك واخ��ل��ع ��ب��ا ال��صِّ ب��أي��ام وان��ع��م

قثيم». «ابن نسخة: يف 4

تحريف. وهو «لتشدوها»، «أ»: يف 5

تتعذر الحروف مطموستي «ب» يف بعدها والتي الكلمة هذه ووردت تحريف. وهو «وتعرف»، «أ»: يف 6

قراءتهما.
واضحة. غري «ب» يف العبارة هذه وردت كما تحريف. وهو وجالك»، «وهاب «أ»: يف 7

بدليل أثبتنا ما الكلمة صواب ولعل «ب». يف الحروف مطموسة الكلمة هذه ووردت «الحكاية»، «أ»: يف 8

إلخ.» … املرقعة «ويخرق قوله: يف سبق ما
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الكافور وهاِت عليه، مغشيٍّا وسقط عينيه حماليق انقلبت منها هذا سمع إذا فإنه
َرشاهيا.9 ِبَهيَا ويُْرقى واملعوِّذتني، الكريس آية أذنه يف يقرأ ومن الورد، وماء

«قلم عىل املدينة جامع عند القطن10 دار يف [القاطن] الصويف الوزير أبي طرب وال
شجَوها وتذكَّرت ُضْجَرتها، عىل وتضاجرْت13 استهاللها، يف تناوأْت12 إذا القضيبية»11
بصوتها وغنَّت اندفعت ثم إياها.15 وأنساها منها14 وسلبها وأنضاها، أضناها قد الذي

[بها]: املعروف

ال��م��ت��أل��ِق ال��ب��ارق ض��وء الح ك��م��ا ن��وره الح ق��د وال��ص��ب��ُح ل��ه��ا أق��ول
ِق؟ ُم��روَّ ورط��ٍل ص��وٍت ف��ي ل��ك ف��ه��ل اف��ت��راق��ن��ا وح��ان16 واَف��ى ق��د ش��ب��ي��ُه��ك
ب��ال��ت��ف��رُّق ��ْص��ت��ه ن��غَّ ق��د ك��ن��َت وإن ذك��رتَ��ه ق��د ال��ذي ف��ي ح��ي��ات��ي ف��ق��ال��ت

أرش (رشه). مادة القاموس ويف املصباح يف كما قيوم» يا حي «يا معناها عربانية كلمة رشاهيا: هيا 9

«أهيا ويقولون يغلطون والناس يزل، لم الذي األزيل معناها يونانية كلمة والشني: الهمزة بفتح إهيا،
اليهود. أحبار يزعمه ما عىل خطأ وهو رشاهيا»،

يُنسب وإليها القطان، ال القطن دار بغداد محالت يف وجدناه والذي القطان. النسختني: كلتا يف 10

الدارقطني.
به. توقع الذي القضيب إىل نسبة القضيبية: 11

يدل كما أثبتنا ما والصواب النسختني. كلتا يف تحريف وهو «تبارت»، «ب»: ويف «تناوت»، «أ»: يف 12

ينوء. بالحمل ناء من والتعب باإلعياء وتظاهرت تثاقلت أي وتناوأت: بعد. اآلتي الكالم عليه
النسختني: كلتا ويف منه. فيها ما عىل زيادة بالضجر تظاهرت أي ضجرتها: عىل وتضاجرت 13

تحريف وهو صخرتها، عىل «أ»: ويف له. معنى ال تحريف وهو «وتضاجرت»، قوله مكان وتخاطرت،
أيًضا.

«يرسقك املقدمة] – الثالث [الجزء يف املغنني الغلمان بعض وصف يف املؤلف قول نظري منها: سلبها 14

منك».
نفسها. أنساها أي إياها: أنساها 15
تحريف. وهو «وحار»، «ب»: يف 16
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يه وكمَّ ، املحىشَّ وردائه الكرخ، يف قضائه مع الحسن أبي الجراحي طرب وال
بالحاجب يغِمز فإنه الدائم؛ وإطراقه الفخم، وكالمه املتخلِّجتنَي،18 ووجنتيه املفدَّرين،17

ُشْعلة: غناء عىل وقرًطا؛20 ا خدٍّ يقبِّل أن ل وأمَّ ِمْرًطا،19 رأى إذا

ال��ح��َزْن ب��ع��د م��ن وال��س��ْل��وة وال��ي��أس ال��وط��ن ذك��ر م��ن ل��ل��م��ش��ت��اق ب��دَّ ال

لحنها: يف ع ترجِّ سمعها إذا تقوم وقيامتُه21

ال��َك��َدِر م��ن يُ��ْش��َرب ل��م ال��م��اء ع��ل��ى يُ��ل��َق��ى ب��ه ال��ح��ادث��اُت ت��ب��ت��ل��ي��ن��ي22 م��ا أن ل��و

ثَقب قد أسٍف مع اللهاة، إىل نزا23 قد وفؤاًدا بالدموع، ابتلت قد شيبًة ترى فهناك
الحارضين أحداق وهللا ترى وهناك الحديد. وأذاب الصخر،24 وجاب الرُّوح، وأوهن القلب،
وهذه لحاله، ومساعدًة عليه، ورقًة له، رحمًة عال قد وشهيقهم متحدرة، ودموعهم باهتة،
قلَّما ألنه تُدرك، ال وغايًة تُمَلك، ال عدوى لها وجدَت مجلس أهل عىل استولت [إذا] صورٌة
من خوٍف أو ُمتمنَّى، يف فكٍر أو فائت، عىل حرسٍة أو صبابة، أو صبوة من إنساٌن يخلو

إذ لنا، يظهر كما دخيل وهو والفضل. الزيادة أي الثوب، يف التفدير من ولعله النسختني، كلتا يف كذا 17

بفتح الفدار عليه ويطلقون مرص بالد بعض يف مستعمل ذلك أن غري اللغة، كتب من لدينا فيما نجده لم
يزال ال الكمني شق فإن املشقوقني، أي املشددة، بالزاي «املفزرين» صوابه: لعل أو الزيادة. أي الفاء،

والقضاء. العلم أهل أقبية يف اليوم حتى معروًفا
السن. وكرب الضعف من ذلك ويكون املرتعشتان، املضطربتان أي املتخلجتان: 18

معنى له نجد لم إذ تحريف، وهو «رشًطا»، النسختني: كلتا ويف معروف، النساء مالبس من املرط 19
السياق. يناسب

تصحيف. وهو بالفاء، «وفرًطا» النسختني: كلتا يف 20

الحروف. واضحة غري «ب» يف العبارة هذه ووردت يقوم.» و«قيامه «أ»: يف 21

تحريف. وهو «تنتابني»، «أ»: يف 22

تحريف. وهو «نزل»، «أ»: يف 23

قطعه. الصخر: جاب 24
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عىل [منها] والناس معروفة، أحواٌل وهذه حاٍل، عىل حزٍن أو ملنتظر، رجاءٍ أو قطيعة،
معهودة. جديلٍة25

يغني: الرَّفاء ابن سمع إذا املتطبب البرصي اَن غسَّ ابن طرب وال

ب��ح��ي��ات��ه ك��اذبً��ا ألح��ل��ف أب��ًدا أك��ن ل��م ف��إن��ي أه��َوى َم��ْن وح��ي��اِة
ل��ذَّات��ه ع��ل��ى أخ��ي وألْس��ِع��دنَّ ل��ذت��ي ف��ي ع��واذل��ي ألخ��ال��ف��نَّ

من عالجه وقد — العامل نٍرص ابن يف يقول الذي وهو األدب، مليح هذا غسان وابن
حقه: يقض ولم يتفقده فلم علة

ك��الِم ع��ن ك��الًم��ا رًة م��زوَّ ِرق��اًع��ا ت��ع��ط��ي��ه��م ال��ش��ع��راءَ ه��ِب
��ق��اِم ال��سَّ م��ن ال��ش��ف��اءَ أه��دى وق��د ُزوًرا ت��ك��ون ال��ط��ب��ي��ب ص��ل��ة ف��ِل��ْم
ال��ك��راِم؟ م��ن يُ��َع��دُّ ِل��ْم وب��خ��ٍل ل��ؤم أرُض ن��م��تْ��ه26 ل��م��ْن ع��ج��ب��ُت
ال��ل��ئ��ام ف��ي ل��ؤم��ك ن��ق��ص��ان س��وى ل��ش��يءٍ ال ال��س��م��اج��ة إل��ى نُ��ِس��ب��َت

غرَّق29 فإنه عرفته،28 ما غسان ابن حديث آخر وكان أصبهان.27 من أنه بها َعنى
الحال، وسوء اليد، َصَفر من عليه تجمعت ألسباب وذلك كْلواذَى، ِكْرداب30 يف نفسه
وحرية الطاق، بباب « الحالويِّ «اآلمديِّ غالم عىل كبده أحرق وعشٍق بدنَه، أكل وَجَرٍب
وليس امُلنى، بدْرك الُعقبى حْسن هللا ونسأل حينه. ومَلكه رأيه، وخذله عقلُه، معها َعَزب

الطريقة. الجديلة: 25
تحريف. وهو «نموت»، «أ»: يف 26

بالبخل. أصبهان أهل شهرة إىل يشري 27

«علمته». «ب»: يف 28

تصحيف. وهو «عرف»، «أ»: يف 29

البحر وسط وهي املاء دوامة معناها فارسية كلمة والجرداب تحريف. وهو (بالنون)، كردان «أ»: يف 30

بالكاف. ينطقونها كانوا العرب ولعل بالجيم. وهي املوج، عليها يدوِّم التي ولجته
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فيظن ف يرصِّ فيما فه يرصِّ عليه، مملوٌك فهو إليه آئٌض31 هو وما يشء، أمره من لإلنسان
32، غاشٌّ هذا يف والكالم غالط، غولط ومن َغِلط، ُغلِّط من ولعمري قبله، من أتى أنه

القائل: قال ما أحسَن وما لألنس، أجلب عنه واإلعراض33 ُموْسِوس، فيه واإلغراُق

خ��الص��ي34 ف��ي ف��أس��ري ت��ص��رِّف��ن��ي ال��ل��ي��ال��ي أس��ر م��ن اس��ت��ع��ف��ي��ُت إذا

وال املوضع، بهذا عثْرُت ما الرأي، ورشود الخاطر، ب وتسحُّ القلم، طيش35 ولوال
نعم. الحبل، بهذا عِلْقت

غنَّْت: إذا الخاطف صوت عىل الشاعر نُباتة ابن طرب وال

��اه��ا ت��ق��صَّ إن ال��ع��ي��ُن وت��ح��ُس��ر ��ِب��ه��ا ت��ل��هُّ م��ن ال��ك��فُّ ت��ل��ت��ه��ب
وت��ْغ��ش��اه��ا م��رًة ت��ه��ابُ��ه��ا37 م��ح��رَّث��ًة36 ب��ه��ا ن��اًرا ك��أنَّ
وَص��ْرع��اه��ا ف��رس��انُ��ه��ا ف��ن��ح��ن وت��أُخ��ذن��ا ت��ارًة ن��أخ��ذه��ا

راجع. أي آئض: 31
لواحدة نجد ولم املهملة. والسني بالحاء حاس، «ب»: ويف املعجمة. والشني بالحاء «حاش»، «أ»: يف 32

أثبتنا. ما الصواب ولعل السياق، يناسب معنًى منهما
تحريف. وهو «واإلفراج»، النسختني: كلتا يف 33

هكذا: «أ» يف البيت هذا ورد 34

خاليص يف فأرسني ترصيف لياٍل من رقي استعقب إذا

ظاهر. تحريف وفيه
تحريف. وهو «طعس»، «أ»: يف 35

تصحيف. وهو بالشني، «محرشة» النسختني: كلتا ويف حركها. النار: حرث 36

تحريف. وهو «شهابها»، «أ»: يف 37
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نشاطها عند صوتها يف الصابئة تََرف39 غناء سمع إذا 38 الَعْوذيِّ ابن طَرب وال
ناظر: إليه وطْرفها حارض، وهواها وَمَرحها،

ل��ح��اك��ا م��ن ال��ح��بِّ ف��ي والِح دع��اك��ا ك��ل��م��ا ال��ه��وى َل��بِّ
ان��ه��م��اك��ا غ��يِّ��ك ف��ي ف��زْده ن��ه��اك��ا أو ال��ُح��بِّ ف��ي الم م��ن
س��واك��ا ل��ذَّاِت��ه ن��ال40 ك��ذاك��ا ال��ه��وى ف��ي ت��ك��ن ل��م إن

رحبة يف يغني بُهلوٍل ابن سمع إذا الصوفية شيخ الُحْرصي غالم املعلِّم طرب وال
الزحام: خف وقد الجمعة بعد املسجد

ت��ق��ول؟ م��ا أت��دري ل��ه: ف��ق��ل��ت ع��ن��ه��ا ت��س��لَّ ال��ع��ذوُل ل��ي وق��ال
أَُح��وُل؟ أو ع��ن��ه��ا أزول ف��ك��ي��ف م��ن��ه��ا ب��دَّ ال ال��ت��ي ال��ن��ف��ُس ه��ي

بني الناس بنبالء الغاصِّ مجلسها يف 41 يِّ العمِّ جارية عىل الغازي ابن طرب وال
السوَرين:42

واإلب��ع��اُد اإلع��راُض َراَع��ه أو م��ي��ع��اُد أرَّق��ه ول��و يَ��ْل��َح��ى
ال��ِح��داُد األل��ُس��ُن َس��َل��َق��تْ��ه أو ��اُد وال��ح��سَّ األع��داءُ ه��رَّه أو

ف��ؤاُد ل��ه ل��ي��س م��ن الَم م��ا43

نجد ولم املهملة، بالدال العودي، ابن النسختني: كلتا يف والذي أسد. بني من العوذ إىل نسبة لعله 38

األنساب. كتب من راجعناه فيما النسبة هذه
أسمائهن. من يكون أن األرجح وهو «ب» عن أثبتناه وما «رشف». «أ»: يف 39

له. معنى ال تحريف وهو بلداته»، «فإن النسختني: كلتا يف 40

من بطن العمِّ إىل نسبة يُّ والعمِّ أثبتنا. ما صوابه ولعل والم، ألف بدون «عمي» النسختني: كلتا يف 41

تميم.
هذه وردت وقد وأعمرها. محالِّها أحسن من وكانت بغداد بكرخ كانت كبرية محلة السورين: بني 42

املوضع. هذا يف إثباتها والالئق «العمي»، قوله بعد النسختني كلتا يف الكلمة
تحريف. وهو الم»، «من «ب»: يف 43
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يف الجرَّاحيِّ بكر أبي جارية درَّة غناء عىل القضاء قبل القايض ُصْرب44 ابن طرب وال
غنَّت: إذا رجب، يف إال السنة يف تقعد ال التي الزعفراني درب

ت��ت��ث��نَّ��ى وأق��ب��ل��ْت ط��رق��تْ��ن��ا ��ا ل��مَّ ال��زي��ارَة ت��ل��ك أن��س��ى ل��س��ُت
وغ��نَّ��ى ُع��وًدا ج��سَّ َم��ن أح��ل��ى ف��ه��ي ل��ي��ًال ال��رُّص��اف��ة ظ��ب��ي��ُة ط��رق��ْت
ونُ��غ��نَّ��ى ش��رابَ��ن��ا ��ى ونُ��س��قَّ ون��ْل��ه��و ن��َل��ذُّ ب��تْ��ن��ا ل��ي��اٍل ك��م
وك��نَّ��ا ك��ان��ت ن��ق��ول: أن��ا غ��ي��ر س��ب��ي��ٌل إل��ي��ه��ا ف��م��ا ه��ج��رتْ��ن��ا

منهمًال، والدمع مخروًقا، والذيل مشقوًقا، الجيب رأيَت وكنا» «كانت بلغت وإذا
مناديًا. صاحبه عىل العشق ودليل باديًا، الهوى يف الرس ومكتوَم منخذًال، والبال

وله وعشيقته، جارته45 وهي البرصية، ِقنَْوة غناء عىل الشاعر اج حجَّ ابن طرب وال
نكات؛ وإفشاء ومعايَرات، ورمٌي مكايدات، وهناك أعاجيب. زوجها ومع أحاديث، معها

أنشدت: إذا

ُع��ُم��ري ان��ق��ض��ى ف��ق��دتُ��ه��م ف��إذا ب��ق��رب��ه��م��و أح��ي��ا ل��ي��ت��ن��ي ي��ا

اآلخر: بصوتها46 ثنَّت ثم

ف��أع��تَ��ب��ا ب��ع��د ت��اب م��س��ي��ئً��ا وإم��ا ظ��ل��م��ِت��ه ب��ري��ئً��ا ��ا إمَّ ً ام��رأ ه��ب��ي��ن��ي
ت��ط��بَّ��ب��ا ي��ج��ده ل��م ف��ل��م��ا ط��ب��ي��بً��ا ل��دائ��ه ��ى ت��ب��غَّ داء ك��ذي ف��ك��ن��ُت

حلقها يف لحنها عت رجَّ إذا ُعليَّة غناء عىل القضاة قايض معروف ابن طرب وال
ربيعة: أبي ابن بشعر الشجي الحلو47

ال��ف��ج��ُر اس��ت��أَخ��ر م��ا ال��ش��م��س م��ق��ام وق��وم��ي ال��ب��دُر أف��ل إن ال��ب��در م��ك��ان أن��ي��ري

القاموس. رشح يف بالعبارة االسم هذا ُضِبط كذا 44

تحريف. وهو جاريته، «أ»: يف 45

صورتها. «أ»: يف 46

الكلمة. هذه قبل «أ» يف مطموسة كلمة هنا 47
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وال��ث��غ��ُر48 ال��م��ح��اج��ر م��ن��ك ل��ه��ا ول��ي��س ن��وُره��ا ال��م��ن��ي��رة ال��ش��م��س م��ن ف��ف��ي��ك

غنت: إذا البرصية [ُدرَّة] صوت عىل الطربي إسحاق ابن طرب وال

ن��ارا م��ق��ت��ب��ٌس ك��أن��ه زارا وم��ا زار ال��ذي ذا ي��ا
ال��دارا دخ��ل ل��و ض��رَّه م��ا زه��وه م��ن ال��دار ب��ب��اب ق��ام
ال��ن��ارا دخ��ل م��ا ب��ح��اج��ت��ي ف��ك��ل��م��تُ��ه ال��دار دخ��ل ل��و
س��ارا ق��د ق��ي��ل ح��ت��ى ح��لَّ م��ا زائ��ٍر م��ن ال��ي��وم ف��داه نَ��ف��س��ي

ديوان صاحب يوسف ابن جارية ُسنُْدس غناء عىل الَجرَجرائي األزرق ابن طرب وال
كسالنة وهللا أنا وقالت: ت، وتيرسَّ ت وتكرسَّ وتقتَّلت، وتفتَّلْت49 وتدلَّلت، تشاجت إذا السواد
عثَر. ظَهر إذا [وأمٍل] التوى، استوى إذا وبخٍت50 رديئًة، أراها أحالم بني القلب مشغولة

وغنَّت: اندفعت ثم

ب��ِخ��ْل��َويْ��ِن ال��ح��ب م��ن ل��ي��س��ا ع��م��ي��َدي��ن َص��بَّ��يْ��ن م��ج��ل��س
ج��س��َم��ي��ن ب��ي��ن واق��ت��س��م��اه واح��ًدا ُروَح��ي��ه��م��ا ص��يَّ��را ق��د
دم��َع��يْ��ن ب��ي��ن م��َزج��اه��ا ق��د ل��ذٍَّة ع��ل��ى ك��أًس��ا ت��ن��ازع��ا51
ُم��ح��بَّ��يْ��ِن ب��ي��ن أدْرتَ��ه��ا إذا إال ت��ح��ُس��ن ال ال��ك��أس

«والشعر». «أ»: يف 48

هنا. ما سياق معناه يناسب ال إذ تصحيف وهو «وتقبلت»، النسختني: كلتا ويف تلوت. أي تفتلت: 49

مشيتها. يف تثنت أي «وتقتلت»، بعد: قوله عليه يدل كما أثبتنا ما صوابه ولعل
تصحيف. وهو «ونجيب»، «أ»: يف 50

«أ». يف مطموسة الكلمة هذه 51
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ببنانه وأوقع53 القضيب أخذ إذا بُهلول ابن52 عىل [الصويف] سمعون ابن طرَب وال
وحركِته الخالبة، وإشارته الرخيمة، وُغنَِّته الناعم، بصوته الدنيا زلزل ثم الرخص،

وغنَّى: الُحْلوة، وَدماثته البارع، وَظْرفه املَدغدغة،54

ش��ه��ادت��ي ��ْت ل��ص��حَّ غ��ي��ب��ي ل��ي ص��حَّ ول��و ث��م��اُره ل��ط��اب��ْت َغ��رٌس ل��ي ط��اب ول��و
ب��زه��ادت��ي م��م��زوج��ًة رغ��ب��ت��ي أرى ل��راغ��ٌب وإن��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ��دُت ت��زهَّ
ت��ع��ادِت ع��ل��ي��ه��ا ألق��واٍم دع��ي��ه��ا ل��ح��ب��ه��ا ب��أه��ٍل ال��دن��ي��ا م��ا ن��ف��ُس أي��ا

غنَّى: إذا األمراء غالم56 عىل حيََّويه55 ابن طرب وال

َح��ْص��ُر وال ُم��نْ��ك��ٌر م��ع��روُف��ُه ال ال��م��ع��ذََّل57 ال��ش��ارَب أش��ه��ُد ق��د
س��ك��روا إذا أخ��الق��ه��م59 ي��ن��َس��ْون58 ال ال��م��آزر ل��يِّ��ن��ى ف��ت��ي��ٍة ف��ي

القائل: فيه يقول الذي هو األمراء وغالم

غ��نَّ��ى وق��د ع��اد وق��د ح��جَّ ق��د ال��ع��ب��اس أب��و
ك��نَّ��ا ك��م��ا ُه��ْم ف��ه��ذا ع��نَّ��اًزا60 ع��لَّ��ق وق��د

بهلول. ابن غناء عىل أي بهلول: ابن عىل 52

تصحيف. وهو «ورفع»، «أ»: يف 53

الخفة معنى من ذلك يلزم ملا هنا استعارها وقد واحد، بمعنًى اللفظني كال والزغزغة: الدغدغة 54
النفس. وانبساط والرسور

تحريف. وهو بامليم، «حيومة» «أ»: يف 55

غالم. غناء عىل أي غالم: عىل 56

تصحيف. وهو املهملة، بالدال النسختني كلتا يف الكلمة هذه وردت 57

النقط. من مهملة حروفه أكثر «أ» يف البيت هذا ورد 58

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «أحالمهم»، «ب»: يف 59

غباًرا.» عانق «وقد «أ»: يف والذي أعناقهم. يف الغناء وأصحاب املخنَّثون يعلقه كان طبل العنَّاز: 60
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الفصيح. العيِّ من ويرونه هنا، ها «هم» قوله يستملحون وأصحابنا
فتن قد الذي النابغ املوصيل الصبي هذا غناء سمع إذا املنطقي سليمان أبي طرب وال
الناس وأصناف والوقار، النسك أصحاب به وافتضح وخسارًة، عيارًة61 الدنيا ومأل الناس
الفاتر، وَطْرفه الساحر، وحديثه املبتِسم، وثغره الحَسن، بوجهه والكبار، الصغار من
وتشكيِكه املمنِّع،63 وإطماِعه امُلطِمع، وتمنُّعه الَخلُوب، وَدلِّه الحلو، ولفظه املديد،62 ه وقدِّ
وإن كنَى، له رصحَت إن ونعم. ال بني ووقوفه باإلجابة، اإلباء وخْلطه والهجر، الوصل يف
فحاله بك. عارًفا وينكرك لك، منكًرا يْعرفك عليك، ويردُّك منك، يرسقك ح، رصَّ له كنَيَت
صوته يف والهادي؛ السائق وُمنْية64 والبادي، الحارض فتنة وهو ضالالت، وهدايته حاالت،

قالئده: من هو الذي

ك��ال��ع��اِل��م ال��ج��ْه��ل أخ��و ف��ل��ي��س تَ��ْل��َح��ن��ي ف��ال ب��ي ال��ذي ع��رف��َت
ال��م��آِث��م م��ن ع��ل��ي��ه وأخ��ش��ى ب��ال��دُّع��ا65 أخ��وُِّف��ه وك��ن��ُت
ال��الئ��م م��ع ن��ف��س��ي ل��م��ُت إذا ل��ه م��ث��ًال أب��ص��رُت ك��ن��ُت ف��ل��و
ال��ظ��ال��م ع��ل��ى ال��دع��اء ت��رك��ُت ُظ��ل��م��ه ع��ل��ى أق��ام ف��ل��م��ا

بصوته: وغنَّى بقضيبه أوقع إذا الَعَصبي ابن إيقاع عىل البرصي هللا عبد أبي طرب وال

وْرِد م��رق��د ع��ل��ى ـ��ن��ا ب��ت��ـ إذ ال��وص��َل أن��س��ي��َت
ِع��ْق��ِد ن��ظ��َم وان��ت��ظ��ْم��ن��ا ك��ِوش��اٍح واْع��ت��ن��ْق��ن��ا
ك��ق��دِّ ان��ا66 ف��ق��دَّ ـ��ي��ن ك��ُغ��ْص��ن��ـ وتَ��َع��طَّ��ْف��ن��ا

يزجرها. وال يردعها ال وهواها نفَسه املرء تخلية العيارة: 61
تصحيف. وهو املدير، «أ»: يف 62

الكالم. سياق مقتىض هو أثبتناه وما تصحيف. وهو بالتاء، «املمتع» النسختني: كلتا يف 63

قبله. ما مع لتكرره الناسخ من تبديل وهو وفتنة، «أ»: يف 64

مستقيم. غري عليه واملعنى باللقا، أخوفه ولست «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 65

تحريف. وهو «قعدا»، «أ»: يف 66
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واستحلَّ الرِّيبة،69 به وألصق دينه يف وقدح الواسطي عابه68 ونظائره هذا وبسبب67
امُلسرتِشد. عىل الطريق وقاطع املذهب، عن ر باملنفِّ به ولقَّ الِغيبة، ِعْرضه يف

غنت: إذا الرُّصافة، يف الرَّيضِّ ابن جارة َرْوعة70 عىل الوراق ابن طرب وال

ب��األم��ان��ي أخ��ل��و ح��ي��ن وق��ل��ب��ي ل��س��ان��ي م��ن ذك��رك م��ح��لِّ وح��قِّ
ب��ال��ِع��ي��اِن ف��ت��س��ع��د ت��ع��اي��نُ��ه��ا ع��ي��ٍن ك��لَّ أغ��ِب��ُط أص��ب��ح��ت ل��ق��د

غنى: إذا الكْرخيِّ ابن عىل نْدواني71 السِّ طرب وال

ال��ح��ال م��ن ح��اٍل ف��ي ُخ��ن��ت��ِك ك��ن��ُت إن أب��ًدا ك��لَّ��ْم��ِت��ن��ي ال ث��م ه��ج��ْرت��ن��ي
ب��اِل ع��ل��ى م��ن��ه72 خ��ط��رٌة ج��رت وال خ��ي��ان��ت��ك��م ف��ي ن��ج��يٍّ��ا ان��ت��ج��ي��ُت ف��ال
آم��ال��ي أط��ل��ْق��ِت م��ا ال��ب��ذل اح��ب��س��ي ث��م ب��ه��ا أع��ي��َش ك��ي��م��ا ال��ُم��ن��ى ف��س��وِّغ��ي��ن��ي
وإج��م��اِل ب��إح��س��اٍن م��ن��ك إل��يَّ ق��ات��ل��ت��ي ك��ن��ِت إن تَ��َل��ًف��ا اب��ع��ث��ي أو

يف أخذت «إذا الكْرخيِّ عائذ أبي جارية حلية عىل الشاهد الحريري طرب وال
وغنَّت: بنارها واشتعلت هزارها»73

أْوف��اك��ا! ك��ان م��ا خ��ال��ق��ن��ا س��ب��ح��اَن زائ��َره��ا74 ج��ئ��ُت ��ا ل��مَّ بُ��ث��ي��ن��ة ق��ال��ت

تحريف. وهو وليست، «أ»: يف 67

تصحيف. وهو «بغاية»، «أ»: يف 68

تصحيف. وهو «الزينة»، «أ»: يف 69

أسمائهن. من وروعة تحريف. وهو زرعة، «ب»: يف 70

األنساب، كتب من راجعناه فيما النسبتني هاتني نجد ولم «السسودي». «ب»: ويف السنودي، «أ»: يف 71

بغداد. بنواحي قرية وهي السندية إىل نسبة والسندواني أثبتناه. ما الصواب ولعل
تحريف. وهو منى، «أ»: يف 72

تحريف ولعله معناها، نتبني ولم األصلني، كال يف العالمتني هاتني بني التي العبارة هذه وردت كذا 73

عذارها». من خلعت «إذا صوابه
تحريف. وهو أكربها، «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 74
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رأي��ن��اك��ا م��ا ع��ن��ا ال��ح��ْول م��ض��ى وق��د َع��ِج��ًال ل��ن��ا ت��أت��ي75 م��وع��ًدا وع��ْدتَ��ن��ا
ع��ذرن��اك��ا أخ��رى ُخ��لَّ��ٍة ذا ك��ن��َت أو م��رٍض ذا ك��ن��ت أو غ��رٍض ذا ك��ن��َت إن

واستنزلتْه76 حلقها إىل لحنها قلبْت إذا َظلوم جاريته عىل الصائغ سعيد أبي طرب وال
فغنَّت: أوقعْت ثم الرأس، من

ج��ري��ح��ا م��ن��ي س��ه��ُم��ه��ا وغ��ادر ب��ع��ق��ل��ي أودت ن��ظ��رًة ل��ِك ف��ي��ا
ال��ق��روح��ا تَ��نْ��ك��ا أن��ه��ا وأع��ل��م ب��أخ��رى ج��ادت م��ل��ي��ك��ت��ي ف��ل��ي��َت
ف��أس��ت��ري��ح��ا أم��وت أن وإم��ا ش��ف��ائ��ي ب��ه��ا ي��ك��ون أن ف��إم��ا

ثم واستهلَّت، أهلَّت إذا القطَّان أيوب أبي جارية َخلوب عىل الزُّْهري77 طرب وال
وغنَّت: اندفعت

ب��م��ن��ت��ِص��ر ق��ل��ب��ي م��ن أن��ا وم��ا ق��ل��ب��ي ن��اص��رك��م ك��ان ُس��لُ��وٍّا أردُت إذا
ال��َق��َدِر ع��ل��ى م��ح��م��وٌل ذل��ك ف��ك��لُّ إس��اءت��ك��م78 م��ن أِق��لُّ��وا أو ف��أك��ث��روا
ب��م��ح��ت��َق��ر م��ثْ��ل��ي وم��ا اح��تُ��ِق��ْرُت ح��ت��ى ب��ك��م يُ��ط��ي��ف م��ن ألدن��ى خ��دي وض��ع��ُت

وَحْوَلق79 الجيب وشق واستغاث، ُجنَّ هذا سمع إذا شيخنا املرزباني هللا عبد وأبو
كانت متى يكفر؟ حتى يفُجر أن يكفيه ما األحنف بن العباس إىل ترون أما قوُم، يا وقال:
األشياء هذه هللا قدَّر ومتى القدر؟ عىل محمولًة والذنوب80 والعيوب والفضائح القبائح
الغزل هللا لعن عليها. عاقب ملا ريضبها ولو بها، َرِيض قد كان قدَّرها ولو عنها؟ نهى وقد

النسختني. كلتا يف تحريف وهو فتأتنا، «أ»: ويف ينتابنا، «ب»: يف 75

الرأس. من واسرتسلت «أ»: عبارة 76

كتب من راجعناه فيما النسبة هذه نجد لم إذ تحريف وهو الزنديري، «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 77

األنساب.
تحريف. وهو بكم»، أىس «من «أ»: يف 78

باهلل. إال قوة وال حول ال قول من أكثر أي حولق: 79

الذنوب». «من «أ»: يف 80
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يقول الهاشمي صالح أبا ورأيت يانة! الدِّ يف يقدح بما ُقِرنَت إذا واملجانَة بمجانة، ِشيب إذا
بكل ويتعلَّق يشء كلِّ عىل يأتي القَدر تظن، ما عىل كلُّه هذا فليس شيخ، يا عليك ن هوِّ له:
ما وكلُّ يشء. بكل يحيط الذي كالعلم81 املكتوم، هللا رس وهو يشء، بكل ويجري يشء
هذا وما خرب، ينرشه أن جاز هذا جاز وإذا قَدر، به يجري أن جاز علٌم به يحيط أن جاز
ويخطئ، ويصيب ويبُعد، ويقُرب ، ويِجدُّ يهِزل والشاعر املكان. هذا يف والتحارج التضايق

البيان. ذو والعاِلم الديَّان، الرجُل به يؤاَخذ بما يُؤاَخذ وال
غنَّت: إذا بَعْلَوة املشهورة خاقان بنت جارية عىل املهديِّ ابن طرب وال

ال��رس��وُل ي��أت��ي ال ح��ي��ن وأُْك��َم��د83 ال��رس��وُل ي��أت��ي��ن��ي ح��ي��ن ع82 أَُروَّ
أُؤوُل آم��ال��ي ت��ك��ذي��ب إل��ى أنِّ��ي أي��ق��ن��ُت وق��د ��لُ��ك��م أؤمِّ

إذا فإنه ُعْرس، ابن غالِم َعْلوان85 عىل املعدَّل 84 املقنَّعيِّ بن طاهر أبي طرب وال
بل وَلُدكم فإني واْستَْفِتحوا اقَرتحوا املجلس: ألهل وقال أزراره، وحلَّ إزاَره وألَقى حَرض
من وغالئي. ُرْخيص عىل وأساعَدكم87 بوالئي، إليكم وأتقرَّب بغنائي، ألخُدمكم86 عبُدكم
أبخل لم به. بلْغُت بي بَلغ ومن إخالًصا، أحببتُه رياءً أحبني ومن مرات، أردتُه مرًة أرادني
أُغاِضبُكم90 ولَِم لكم. ُخِلْقت وإنما عليكم، بهما أنَْفس89 ولم وَظْريف، بُحْسني88 عليكم
قدِّي، ج وتَعوَّ خدي، وتكرسَّ َجمايل، ووىلَّ ِسبايل، وتدىلَّ وجهي، بََقل91 إذا غًدا آُملُكم وأنا

«أ». من ساقطة الكاف هذه 81

تحريف. وهو «أودع»، النسختني: كلتا يف 82

تحريف. وهو «وأكره»، «أ»: يف 83

النسب. معجمات من راجعناه فيما النسبة هذه نجد لم إذ تحريف وهو املنيعي، ابن «أ»: يف 84

تحريف. وهو «علون»، «أ»: يف 85

الصفحة. حاشية يف «ب» يف املصحح كتبه ما هو أثبتناه وما «أفديكم». «ب»: ويف «لقدمكم»، «أ»: يف 86

تحريف. وهو «وأشاعركم»، «أ»: يف 87

تحريف. وهو «تجىس»، «أ»: يف 88

أضن. أي عليكم، بهما أنفس 89
أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «أعاصيكم»، «ب»: يف 90

لحيته. خرجت أي الغالم: وجه وبقل تصحيف. وهو املثلثة، بالثاء «ثقل» «أ»: يف 91
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الُخلق، سوءَ هللا لعن اليوم. إيلَّ حاجتكم من أشدُّ غًدا إليكم وهللا حاجتي أصنع؟ ما
فال كثري، كالٌم أشبَهه وما هذا يف فيمرُّ الغدر! واستحسان الرعاية، وقلة الطباع، وعرس
قلبه، ويَْفَكه طمُعه]، [ويذكو فؤاُده، ويََهشُّ ِعْرُقه، ويَنْبض إال أحٌد الجماعة من يبقى
بتحية، ويخصه بَطْرفه، ويغِمزه بُقبلته، إليه ويومئُ ُروحه.92 ويَتدْغدغ ساكنُه، ويتحرك
أقرانه، عىل له ويفضِّ بلسانه، ويعوِّذه منحة، له ويضمن بِمْدحة، ويقابله بعطية، ويَِعده
وَلَقط كاك،93 السُّ يف وحلَّق الجو، يف طار وقد املقنَِّعيِّ ابُن فرُيى زمانه. أهل واحد ويراه
كيف فيقول: البشاشة،٩٤ ومرح الهشاشة،94 بفرح الجماعة عىل وأقبل النجوم. بأنامله
يَشينُني، وال يزينُني ما إال يل هللا أبى غريي؟ ِفراسة من ِفراستي وأين اختياري؟95 ترون
هاِت عدوِّي. ظْهر ويَْقِصم ولُبِّي، َعيْني ويُِقر حايل، من ينُْقص وال جمايل يف ويزيد
وتلك الرومي، الَفرُّوَج98 وذلك َطِوي،97 الشَّ الُربْد وذلك 96، ِبيقيَّ الدَّ الثوب ذلك غالم يا
أهداه مثقاٍل مائة فيه الذي الدينار وهاِت ة.100 الُحقَّ يف املدََّخر والبخوَر املطيَّبة، كَّة99 السُّ
ما نقَشه! وأحىل ِسكَّته أحسَن ما أسبوع، لنفقة يكفيه فإنه الصرييف العالء أبو أمس لنا
الدَّجاج من الطَّبَّاخ، عند أدرَك ما غالُم يا لنا ل وَعجِّ ِشبًْها.101 استدارته حْسن يف رأيُت

وهشاشته. الروح انبساط هنا واملراد واحد، بمعنى اللفظني كال والزغزغة الدغدغة 92
تحريف وهو آخره، يف بالالم «السكال» «ب»: ويف املعجمة، بالشني الشكاك «أ»: ويف الجو. السكاك: 93

النسختني. كلتا يف
تحريف. وهو «الهشاشة»، مكان «السياسة» «أ»: يف 94

تصحيف. وهو «أخباري»، «أ»: يف 95

دبيق. اسمها فيها يُنَسج كان بمرص قرية إىل منسوب الثياب، دق من الدبيقي 96
الثياب. هذه فيها تُنْسج كانت بمرص قرية شطا إىل نسبة الشطوي: 97

خلفه. من شق فيه قباء الفروج: 98
األرب نهاية صاحب ذكره وقد معروف، الطيب من رضب والسك: تحريف. وهو «الشيكة»، «ب»: يف 99

فانظره. ذلك يف وتوسع عمله كيفية وذكر األوىل. الطبعة عرش، الثاني الجزء يف
الناسخ. من خطأ «مع» وقوله الحقة»، «مع «أ»: يف 100

«شيئًا». النسختني: كلتا يف 101
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وُجبٍن105 أقراٍط104 برشاء ذلك وِصْل املائدة. وتَزايني والَجْوِزيَّات103 والبَواِرد102 والِفراخ،
ُزَريق، اع107 وُفقَّ عمر، وفالُوذَج حبَش، وقطائف الكرخ، يف البقال كبل106 عند من وزيتون
من يِفني109 َرصِ ورشاب لقلنا: نرشب كنا ولو ُزنْبُور، أبي عند من خراسان وُمَخلَّط108
أن الُفتُوَّة يف فليس أجلكم ومن بسببكم أُْحرض أن أحببتم إن ولكن ُسوِرين،110 ابن عند
حجبتني فقد الشهادة هللا لعن مساعدتي، وقلة ُروحي ِثْقل بسبب أََربكم111 من أمنعكم

والُعاللة. 112 الطَّلبَِة فْوت إال العدالة يف أعرف وما وإرادة، شهوٍة كل عن
قال: من قال ما أحسَن وما

ال��ُم��داْم ف��ج��ن��ون ت��ولَّ��ى ف��إْن ��بَ��ا ال��صِّ ج��ن��ون ف��ي إال ال��ع��ي��ش م��ا

يف ويغنى َعْلوان يندفع ثم وأظرف. وأعجب وأرق، منه أشجى هو وما يمر كله هذا
بشار: أبيات

ال��غ��وان��ي ح��بَّ ب��ت��ارٍك ف��ل��س��ُت وش��ان��ي خ��لُّ��ون��ي ق��وم ي��ا أال
ن��ه��ان��ي َم��ن م��ق��ال��ة أق��ب��ل ف��ل��م ه��واك��م ع��ن ُع��بَ��يْ��دة ي��ا نَ��ه��ْون��ي

بارًدا. األطعمة من يُؤكل ما بالبوارد املراد ولعل «والنواد»، «ب»: يف 102

تحريف. وهو والجوزايات، النسختني: كلتا ويف الجوز. من تُصنع األطعمة من أنواع الجوزيات: 103
واألقراط أثبتنا. ما صوابه ولعل السياق، يناسب ما معانيه من نجد ولم «قرياط»، النسختني: كلتا يف 104

املائدة. كراث له يقال الكراث من نوع وهو ثانيه، وسكون أوله بكرس ِقرط جمع
تحريف. وهو و«خبز»، «أ»: يف 105

والبحث. املراجعة طول بعد فيه الصواب وجه نتبني ولم النسختني، كلتا يف االسم هذا ورد كذا 106

الشعري. من يُتخذ رشاب الفقاع: 107
شتى. أنواع من يُصنع طعام خراسان: مخلط 108

الخمر. إليها تُنسب بغداد، قرى من رصيفني: 109

النسختني. كلتا يف االسم هذا ورد كذا 110

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى لذتكم»، «من «ب»: يف 111

تحريف. وهو «الطينة»، النسختني: كلتا يف 112
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ِب��ي��اِن113 ع��ل��ى أم��وت ال خ��داًع��ا وَم��نِّ��ي ف��ِع��ِدي تُ��ْس��ِع��ف��ي ل��م ف��إن

وغنَّت: اندفعت إذا مذُْكورة غناء عىل الرَّقيِّ سعيد أبي طرب وال

ُس��ُرورا ف��ي��ه ل��ق��ل��ب��ك ب��أن َع��ِل��ْم��ُت ل��م��ا ب��ه��ج��رك ُس��ِرْرُت
ص��ب��ورا ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��ي ك��ان وال س��رَّن��ي م��ا ُس��رورك ول��وال
ي��س��ي��را س��ه��ًال يُ��رض��ي��ك ك��ان إذا س��اءن��ي م��ا ك��لَّ أرى ول��ك��ن

غنت: إذا ام تمَّ أبي جارية َحبَابة غناء عىل َميَّاس ابن طرب وال

ف��اض��ُح ب��دَّ ال ال��ع��ي��ن ط��ْرف أن ع��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا م��ودة ال ك��أنَّ��ا َص��دْدن��ا
ال��ج��وان��ُح ح��وتْ��ه م��ا م��نَّ��ا ي��بْ��ُد ف��ل��م ع��ي��ونَ��ه��م ال��ك��اش��ح��ون إل��ي��ن��ا وَم��دَّ
أص��اف��ُح ال114 ل��م��ن م��ن��ي ال��ه��وى وك��لُّ غ��ي��َره��ا ال��ب��ي��ت ف��ي الَق��ي��ُت م��ن وص��اف��ح��ُت

بالعراق والناس لها، أخت ال واحدًة النَّْوح يف وكانت أيًضا، تنوح كانت هذه وَحبَابة
خراساَن شاش115 من وقدم به. الحديث لرَقْعت ذكره أكره أني ولوال نوحها، عىل تهالكوا
بها وخرج ُمِعزِّية،116 درهم ألف بثالثني فاشرتاها — األمراء مرتبة يف وكان — مسلم أبو
منه. ماتت ببغداد لها وهًوى َلِحقها، لكَمٍد سنٍة دون إال به تعْش لم إنها فقيل املرشق، إىل
الصنعة ويف فوقها، والجمال الُحسن يف وكانت صبابة، لها يقال أختًا لها ورأيُت
لنوادرها، حديثها، غري للناس يكن ولم وقتها، يف بغداد هذه وزلزلت دونها، والِحذْق
شمائل وهذه إفراط، وال طيش بغري حركتها، ورسعة مزاجها، وِحدَّة جوابها، وحارض
ْرن [وسعَّ القلوب، وخَلْسن العقول، خلبْن امُلحِسنات الصانعات الجواري يف اتفقت إذا

القبور. إىل اقهنَّ بُعشَّ وعِجْلن الصدور]،

وفرقة. قطيعة عىل أموت ال أي فارقه، أي باينه مصدر الباء: بكرس بيان 113

تحريف. وهو أصافح»، لم «مني «أ»: عبارة 114

ثم النهر وراء بما قرية بمعجمتني: والشاش تصحيف. وهو بمهملتني، «ساس» النسختني: كلتا يف 115

سيحون. نهر وراء ما
من راجعناه فيما ذلك نجد لم إذ النسختني كلتا يف تحريف وهو «غزية»، «ب»: ويف «عرية»، «أ»: يف 116

البويهي. الدولة معزِّ إىل نسبة واملعزية أثبتنا. ما صوابه ولعل النقود، يف املؤلفة الكتب
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املعروف صوتها118 يف هذه117 غناء عىل الصالح الشيخ امُلْقرئ الِكنانيِّ طرب وال
بها:

ال��ذِّك��ُر ي��ن��ف��ع ال ح��ي��ن ُس��َل��ي��َم��ى وذك��ُر ل��وع��ًة ال��ي��وَم ل��َي ه��اج��ْت ��ب��ا ال��صِّ ع��ه��وُد
نَ��ْض��ُر ُم��ه��تَ��َص��ٌر ال��ع��ي��ش 119 وَغ��ضُّ ل��دي��ن��ا ع��ازٍب غ��ي��ر ال��ه��وى ك��ان ب��ه��ا ب��أرٍض
ال��ده��ر َش��ب��ي��ب��ت��ن��ا أن��ش��ا120 ب��ه��ا ب��أرٍض ِب��ي��َش��ٍة ب��أْج��راع ي��وًم��ا ن��ِع��ْش ل��م ك��أْن
ال��ده��ر؟ ي��ف��رِّق��ه ال ج��م��ي��ٍع وأيُّ ب��ي��ن��ن��ا ف��رَّق ال��ده��َر ه��ذا إن ب��ل��ى

غنَّت: إذا العطش سوق122 يف الشاهد121 طلحة [أبي] جارية عىل بابا غالِم طرَب وال

ع��ان��ي؟ ل��ك أن��ي ـ��ل��ُم ت��ع��ـ ه��ل ب��ك ش��ع��ري ل��ي��َت
األم��ان��ي وأَط��ل��ع��ُت ـ��ك ِم��ن��ـ أس��َرْرتُ��ه ف��ل��ق��ْد
ل��س��ان��ي ف��ن��اج��اك ـ��س��ي ن��ف��ـ ف��ي ��م��تُ��ك وت��وهَّ
م��ك��اِن ف��ي ب��األم��ان��ي واف��ت��رق��ن��ا ف��اج��ت��م��ع��ن��ا

والجواري والصبيان الرجال من واألغانيَّ املستمعني، من األطراب هذه ذكرُت ولو
بهذا وعهدي123 واأللحان، األغاني يف كتابًا صنَّف من كلَّ وزاحمُت ، وأََملَّ لطال والحرائر؛

وثالثمائة. ستني سنة الحديث
الجانبني،124 يف جاريًة وستني أربعمائٍة — الكرخ يف جماعٌة ونحن — أحصينا وقد
والُحسن الِحذق بني يجمعون البُُدور، بيان الصِّ من وتسعني وخمسًة ُحرَّة، وعرشين ومائًة

ذكرها. السابق صبابة أي هذه: 117

تحريف. وهو «ورضبها»، «ب»: يف 118

«وغصن». «أ»: يف 119

بالهمز. أنشأ أي وأنشا: تصحيف. وهو «أنسا»، «أ»: يف 120

تحريف. وهو «السناهيقي»، «أ»: عبارة 121

سوق إن وقيل: ، املعىلَّ ونهر الرصافة بني الرشقي بالجانب ببغداد كانت كبرية محلة العطش: سوق 122

والرصافة. الشماسية باب بني كانت العطش
الناسخ. من زيادة والالم «فلعهدي»، النسختني: كلتا يف 123

تحريف. وهو «الخلتني»، «أ»: يف 124
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وُرقبائه، وَحَرسه لعزَّته إليه نصل وال به نظفر ال كنا َمن سوى هذا والِعرشة. والظَّْرف
يف ثَِمل أو وقت، يف نَِشط إذا إال وبالرضب بالغناء يتظاهر ال ممن نسمعه كنا ما وسوى
أنفاسه، د وصعَّ رأَسه، وهزَّ وأوقع، وترنَّم وأضناه، حالفه قد هًوى يف الِعذار وخلع حال،
واالسِتنامة بهم، الثقة وادعى حجابَه، عندهم وكشف حاَله، واستكتمهم سه، ُجالَّ وأطرب

ِحفاِظهم. إىل
وأَِصلُه الثالث، الجزء هذا من األوىل الصفحة يف الكالم ُمنَْقطع إىل أرجع إني ثم
فقد خاصًة، يل وأبقاك وأقول: وبك! لك ويحققه فيك، يقبله أن هللا أسأل الذي بالدعاء
وُعْدَت بالتفضل، وبدأَت وجهًرا، ا رسٍّ بسببي ْمَت125 وتعمَّ وشاهًدا، غائبًا يل بَْت تعصَّ
برش، منه يخلو127 قلَّما الذي فللنَّهم126 استزدتُك فإن بالفضل. وتظاهرَت باإلفضال،
اإلجاب،130 بحْسن فللثقة خاشنُْت129 وإن الخدم،128 بها تَْغَلط التي الَّة فللدَّ تََظلَّْمُت وإن
وما قط، والتغافُل الكرُم افرتق وما االحتمال. وفْرط الِحلم بغاِلب فلعلمي غالظُت131 وإن
وغري الالزمة الحقوق يف لعبده نفَسه السيد يظلم أن إال وليس قط، والَكيْس املجُد افرتق
ؤدد السُّ أقول: وأنا مر، الحقُّ يقولون: والناس له. كانت وإن الحجة عن ويُعرض الالزمة،
عىل ودليٌل ، العزِّ منِْبت كلَّه ذلك لكن شديد. الَغبْن تحت والنزوُل ثقيلة، والرئاسة مر،
النفس وُمْكِرم يت. الصِّ وإبعاد الذِّكر، وإشادِة الحمد، اكتساب إىل وباٌب األصل، صحة
ناًرصا وأعزُّ حريًما، وأَحَمى تجارًة، أربح التواضع؛ وإيثار132 الجاه، وبذل املال، بإهانة

إن إذ واحد، بت وتعصَّ مت بتعمَّ واملراد اللفظني. كال يف تحريف وهو بسنتي»، «وتنعمت «أ»: يف 125

األقران، بني نفسه الفارس بهما يعلِّم الحرب يف تُلبسان كانتا اللتني والعمامة العصابة من اللفظني مأخذ
غريها. ويف الحرب يف عنه ودفاعه لصديقه املرء انتصار يف واستُعمال معنيَيهما يف فتُُجوِّز

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «فللرشه»، نسخة: يف 126

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «يخلص»، «ب»: يف 127

الكتاب صلب يف أثبتناه ما أن غري مستبعد، غري معنى العبارة ولهذه الحزم.» بها «يغلط «أ»: يف 128

وأشهر. أظهر
اللفظني لكال معنى ال إذ النسختني، كلتا يف تصحيف وهو «حاشيت»، «ب»: ويف «حاسبت»، «أ»: يف 129

أثبتنا. ما الصواب ولعل السياق. يناسب
اإلجابة. فجيم): (بهمز اإلجاب 130

تصحيف. وهو املهملة، بالطاء «غالطت» النسختني: كلتا يف 131

«وإتيان». «أ»: يف 132
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أحد فيه يشك ال ما هذا التكرب. واسِتعمال الجاه، وحبْس املال، بصيانة النفس ُمهني من
ِعْرِقه ويف شوك، َمنِْبته ويف يُبْس، طينه يف وكان اختياره، يساعده ولم ِطباُعه، أباه وإْن

تيه. ُخلُقه ويف َخَور،
يف ماكس الذي الرجل مذهب عابوا واملروءة الفضل أهل عظماء من ناًسا رأيت وقد
هذا فقال: امِلكاس]؟! هذا [فما هذا، أضعاف تََهب أنت له: قيل اشرتاه، يسري تافٍه يشء

بها. أجود مروءتي وتلك به، أبَخل عقيل
هذا يرون الحقائق، يف أنجدوا133 وال التجارب، يف يَُغوروا لم الذين الناس وأكثر

رشيفة. وفضيلًة تامة، حكمًة
يف ينظر وصاحبُها املروءُة تتم ال قالوا: فإنهم الحديث أول يف ذكرتُهم الذين فأما
جدوى وال ظاهر، له مردَّ ال الذي النَّْزر134 اليشء يف ويبدئه القول ويعيد الحقري، الدقيق

حارضة.
عىل ويُستخدم الحال، هذه مثل يف يُذال135 أن من أرشف العقل أن أيًضا وذكروا
من وهو بْيان، الصِّ يف يُحَمد والَكيْس أشبه، بالكيس بابه يف هو وما هذا قالوا: الوجه، هذا

األول: قال وقد الُخلُق، صدأ وفوائح اللؤم، مبادئ

ع��م��ُرو136 أو ال��م��غ��ي��رة بُ��ْرَدي��ه ت��ح��ت وم��ن م��اِل��ه ُع��ْظ��م ع��ن ال��م��رءُ يَ��ت��َغ��ابَ��ى وق��د

َكيِّس. هو ينطق: ال الذي للحيوان يقال ولذلك
؟!137 القطَّ هذا أَْكيَس ما يقول: أعرابيٍّا بمكة سمعت فإني الصدق، وهللا هذا

واملشهور الرشف يف واألصيل البليغ والحكيم املجرِّب للشيخ يقال ال ولذلك قالوا:
الكريهة ودفع امَلثالة طَلب يف الحس حدة هو والكيْس َكيِّس. والسكينة: بالزَّماتة138

الكالم وسياق قراءتها. يُتعذَّر الحروف مطموسة «ب» يف الكلمة هذه ووردت اتحذوا»، «وال «أ»: يف 133

أثبتنا. ما يقتيض
تحريف. وهو «املرتدد»، «أ»: يف 134

تصحيف. وهو باملهملة، «يدال» «أ»: يف 135

«أ»: ويف والذكاء. الدهاء من به يُعرفان كانا ما إىل ويشري العاص، بن وعمرو شعبة بن املغرية يريد 136
تحريف. وهو عمرو، ابن

تصحيف. وهو الفظ، «أ»: يف 137

والسكينة. بعُد: بقوله أنسب أثبتناه وما بالديانة. «ب»: ويف تصحيف. وهو بالرماية، «أ»: يف 138

380



وادي يف يرتقي كأنه الحس يف والعايل العقل، من بعيٌد والحسُّ الشهوة. وبلوغ139
له، حسَّ ال الذي امَلَلك وادي يف مطمِنئٌّ كأنه العقل يف والعايل له،140 نطق ال الذي الحيوان
العقل يعَدم لم الحمار أن كما عنه، غني ألنه لكماله ولكن لنقصه الِحسَّ يَْعَدم لم واملَلُك
وبه له هو ما عىل ُجِبل إنسانًا يكون أن الحمار من يَُرد لم [وملا لنقصه. ولكن لكماله
لم وملا إنسانًا.] به هو ليس بما وناقص حمار، به هو بما كامٌل هو أي نقصه، يف كامٌل
الذي املَلك كمال إىل وُدرِّج إنسان، به هو ما عليه ُحِفظ حماًرا يكون أن اإلنسان من يَُرد

السابق. والتوفيق [الجيد] االختيار عىل طريقه التدريج وهذا شبيه، به هو
داعية وأطعُت الحديث، وَسنَن141 القول منهج عن — فداك هللا جعلني — وبَُعْدُت

شجون.» ذو «الحديُث قيل: وقد الوهم، سانح مع وذهبُت الَوْسواس،
األول: قال وقد

م��اس��ُح ه��و م��ن ب��األرك��ان ��ح وم��سَّ ح��اج��ٍة ك��لَّ م��نً��ى م��ن ق��ض��ي��ن��ا ول��م��ا
األب��اط��ُح ال��َم��ِط��يِّ ب��أع��ن��اِق وس��ال��ْت ب��ي��ن��ن��ا األح��ادي��ث ب��أط��راف أخ��ذن��ا

[وأقول]: فأرجع
وهو — الجزء وهذا فائق، غالمك يد عىل والثاني األول الجزأين إليك أوصلت قد
وسمني، وغثٍّ وهزل، ِجدٍّ من نفيس يف كان ما كلَّ فيه نفثُْت142 وهللا قد — الثالث
من وأشياءَ واستدالل، واعتالل واعتذاٍر واحتجاج، وأدٍب وطيب، وفكاهٍة ونضري، وشاحٍب
وصلتُها برسالة ختمتُه الكتاب آخر وألنه مني. وُطلب يل، ُرسم ما عىل املماَلحة طريف143
— هللا شاء إن — يكون حايل، يف نظًرا وتستأنف عليه، ستقف أمري خاصِّ يف بكالٍم
جحٍد وال لنعمة، كفراٍن إىل منه أخرج لم العربدة144 بعض وفيه فيك. ورجائي بك، كظني

واتباع. «ب»: يف 139

املعنى. به يستقيم ال تحريف وهو له، ينطق الذي «أ»: يف 140

أثبتنا. ما والصواب الناسخ، من زيادة «عن» وقوله سنن»، «عن «أ»: يف 141

تصحيف. وهو «بقيت»، «أ»: يف 142

حديث». «من نسخة: يف 143

تحريف. وهو «الغرفدة»، «أ»: يف 144
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امُلِدلِّ مذهب عىل تكلمت وإنما عناية. يف شكٍّ وال ملعروف، إنكاٍر وال ليٍد، سْرتٍ وال إلحسان،
بفرط أدبه ُحسن عن إداللُه به ويَريُع145 بالدالَّة، قدره تجاوز عىل إقاللُه يبعثه الذي امُلِقلِّ
من يخلو ال املذهب هذا صاحب الحالني ويف ذلك! من امَلعاذُ وباهلل َخِجل، واثٍق وربَّ الثقة.
تَجُرب باعك وَسَعة ِطباعك بكرم146 وأنت الذهب. كسبيكة وعقيدٍة امُلْعتَقب، صحيح والءٍ
مشكوًرا، إليه إحسانُك كان ومن اهتمامي. وأمات جراحي، من 147 غثَّ ما وتأسو نقيص،
والسالم. مذكوًرا. وبلسانك خاطًرا، بالك عىل يكون أن لخليٌق مستوًرا عنده وتعذيرك148
والتقريب، اإلبانة يف الزيادة من اقتىض ما إال وجهه عىل جرى ما نرش يف آخذُ أنا وها

والتكشيف. والرشح
واملجد الكرم من حظك ليكون الطويلة، املدة هذه يف شاهدته ما جميع لك جمعُت وقد
فظني ا، تامٍّ أرسي من إياي وإنقاِذك بباعي وجذِبك بأمري اهتمامك من ونصيبي موفوًرا،
خصك مما عجبًا ألزداد فوقه، ما إىل وتتطاول وتتجاوزه فيك آملُه ما بي تبلغ بأنك واعٌد
سلوك عىل بعدك أراه من كل وأُحثَّ بغريبه، األيام مر عىل وأتحدَث فيه، وأفردك به هللا
أصحابنا وأكايد املستقيم، بمذهبك والدينونة الجميل، يف منهاجك ولزوِم الخري، يف طريقك
َظرفه يزيد149 من املرشق من عليكم يطلُع أن حسبانكم يف كان هل [لهم]: وأقول ببغداد
به تفخرون151 يشء كل يف التربيز هذا ويُربز علمكم»، عىل بعلمه «ويبُعد150 َظْرفكم، عىل
ال لك وأتعصب الطربيني، مع الحنبليني مناظرة ال وبسببك152 فيك فأناظرهم غريكم؟ عىل

السياق. يناسب له معنى وال «ويرفع»، «أ»: ويف يرجع. أي يريع: 145
تحريف. وهو من»، «تكثر «أ»: يف 146

وقيحه. ِمدَّته وهو غثيثه، سال أي الجرح: وغث تصحيف. وهو غب»، «ما «أ»: يف 147

هو أثبتناه وما «وتقديرك»، «ب»: يف ووردت النقط، من الحروف مهملة «أ» يف الكلمة هذه وردت 148

التقصري. والتعذير: السياق. مقتىض
الثالث. الكلمات هذه يف تصحيف وهو طرفكم»، عىل طرفه «يرتد «أ»: يف 149

«ب»: يف والذي مستقيم. عليها واملعنى «أ»، يف العالمتني هاتني بني التي العبارة هذه وردت كذا 150

«وينفذ». صوابه: ظاهر تصحيف والدال بالقاف «وينقد» قوله ويف علمكم»، يف بعلمه «وينقد
تحريف. وهو «محزون»، «ب»: يف 151

تصحيف. وهو «وبسننك»، النسختني: كلتا يف 152

382



اإلماميني. مع الزيديني155 جدل ال أجلك من وأجادل والُربُْغوثيني.154 ليني153 امُلفضَّ تعصب
ذلك يف وأرضب يِعيني. الشِّ دعوى من أقوى دعوى والباطنة الظاهرة فضائلك يف وأَدَّعي
وأقيم رؤيا، كل وأعربِّ بيت، كل وأنشد خرب، كل وأروي سجع، بكل وأستعنُي مثَل، كلَّ
اآلية إليك وأضيُف وغامض، ُمْشِكل كلَّ وأتأول وغائب، حاٍرض كلَّ وأستشهد برهان، كل
وال هذا، غريبة. كلَّ وأدَّعي رضيبة، لكل وأَنَْصِلُت156 املعجزة، بعد واملعجزَة اآلية، بعد
وال بامُلْستعِجم، أتعلَّق وال الشاهد، أُبِعد وال بامُلحال، دعواي أَِشني وال بالهزل، كالمي أخلط
تقديم ويف مندوحة، فيك الحق قول يف ويل هذا أفعل ال وكيف والتلزيق. التلفيق إىل أَجنح
َقَعد من الكذب إىل يميل وإنما بالغ؟ فضلك من امَلْطويِّ نرش ويف كفاية، غريه عىل الصدق
فأما اليقظة. يف املتمنَّى َعِدم من بامُلنْي ويحلُم املاء، فاته من بالصعيد م ويتيمَّ الصدق، به
وآتاك ضخم، بيٍت من ودرَّجك كريم، َمنْبٍت من وأطلعك الفضل، رداء هللا ألبسك وقد أنت
وشَهرك بالدَّماثة، أخالقك وخَلط بالعلم، صدرك وأَتْرع157 بالبيان، لسانك وفتق الحكمة،
ما وبكل والبعيد، القريب من الشكر يُكِسبك ما بكل النهوض عليك ف وخفَّ بالكرم،
اآلمال؛ لبني وَمْفزًعا الرجاء ألبناء كهًفا رصَت حتى والوارد، الصادر عند األجر لك يَدَّخر

موىس بعد اإلمامة بأن يقولون اإلمامية، الشيعة من عمرو بن املفضل إىل تُنسب فرقة املفضليون: 153
الصرييف، املفضل إىل تُنسب أخرى فرقة أيًضا واملفضليون موىس. بن محمد ابنه إىل انتقلت قد جعفر بن
بن محمد أصحاب النجارية من فرقة والربغوثيون ولعنه. فطرده إله، محمد بن جعفر إن قال قد وهذا
النسختني: كلتا يف والذي بربغوث. امللقب عيىس بن محمد إىل تُنسب هذه والربغوثية النجار، الحسني
الدين». و«معالم األكوان» و«خبيئة والنحل» «امللل انظر أثبتنا. ما صوابه تحريف وهو واملرعوشيني،

موىس بعد اإلمامة بأن يقولون اإلمامية، الشيعة من عمرو بن املفضل إىل تُنسب فرقة املفضليون: 154
الصرييف، املفضل إىل تُنسب أخرى فرقة أيًضا واملفضليون موىس. بن محمد ابنه إىل انتقلت قد جعفر بن
بن محمد أصحاب النجارية من فرقة والربغوثيون ولعنه. فطرده إله، محمد بن جعفر إن قال قد وهذا
النسختني: كلتا يف والذي بربغوث. امللقب عيىس بن محمد إىل تُنسب هذه والربغوثية النجار، الحسني
الدين». و«معالم األكوان» و«خبيئة والنحل» «امللل انظر أثبتنا. ما صوابه تحريف وهو واملرعوشيني،

اإلمامة إن تقول: الفرقة وهذه عنهم. تعاىل هللا ريض الحسني بن عيل بن زيد أصحاب الزيديون: 155
إن تقول الشيعة من فرقة واإلمامية غريهم. إمامة يسوِّغون وال أحد فيها يشاركهم ال فاطمة ألوالد

بالعني. إليه وإشارة وترصيًحا ا نصٍّ ملسو هيلع هللا ىلص محمد بعد طالب أبي بن لعيل اإلمامة
تصحيف. وهو «وأتصلب»، «أ»: يف 156

تحريف. وهو «ودع»، «أ»: يف 157
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مبذول، وجاهك مقتبَس، وعلمك محضور، وِخوانُك158 ُمنْتاب، وِفناؤك َمُزور، َمْغٌيش فبابُك
مبسوط، ووجهك ل، معجَّ وَعشاؤك حارض، وَغداؤك مستعارة، وكتبك محدَّث، وضيُفك
يزيدك وهللا الغاية. وبالٌغ النهاية، عىل قائٌم أمرك وكلُّ مشكور، وِجدُّك محمود، وعفوك

وجوده! بمنِّه منك، أِلفناه ما بفقد يبتلينا وال بك، ويزيدنا

تصحيف. وهو «وجوابك»، «أ»: يف 158
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كالًما أسمع أن أحبُّ ليلًة: — صيتَه وأطار ذكَره، وأطاب نَرصه،1 هللا أعز — الوزير قال
يف يُْعهد لم اإليجاز هذا فإن َواْلبَاِطُن﴾، َوالظَّاِهُر َواْآلِخُر ُل اْألَوَّ ﴿ُهَو وجل: عز هللا قول يف

البرش. كالم
[والتصوير]، اإلبداع من به هللا بدأ ما إىل «األول» يف اإلشارة إن الجواب: من فكان
الحكمة يف يجب ما عىل العاقبة يف2 إليه املصري إىل «اآلِخر» يف واإلشارَة والتكوين. واإلبراز
باالعتبار3 بان وقد والتوقيف. والهداية والتعريف، واإلنعام والترصيف، اإلنشاء من
العاَلم صفحات يف آثاره ظهرْت األبصار عن بًا محجَّ كان ملَّا وجل عز أنه الصحيح
طريًقا ومعرفتُه معرفته، إىل داعيًا اآلثار لساُن يكون حتى وأثنائه،4 وحواشيه وأجزائه،
أنه كما بارز، احتجابه يف أنه عىل لديه. والُحْظوة عنده للمكانة سببًا وقصُده قصده، إىل5
العقل، ناحية من والربوز الحس، ناحية من الحجاب أن هذا وبيان محتِجب، بروزه يف
وهاتان بارًزا. ُوِجد العقل] جهة من لُِحظ وإذا محجوبًا، ُوِجد الحس جهة من ُطلب [فإذا

«رهطه». «أ»: يف 1

تحريف. وهو «والعاقبة»، «أ»: يف 2

تحريف. وهو الباء، بسقوط «االعتبار» «أ»: يف 3

تصحيف. وهو «وأثباته»، «أ»: يف 4

تحريف. وهو «إىل»، مكان «يف» «أ» يف 5
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كالناظر بهما فصار والعقل، الحسُّ له الذي لإلنسان ولكنهما تعاىل، له ليستا الجهتان
مفِرتقة. إليه املنظور إىل نسبتُه كانت مكانني من واحٍد يشءٍ إىل نظر ومن مكانني، من
بالحس، يَُحسُّ ال ما تحقيق راموا ألنهم فيه واختلفوا الناس أكثر عىل األمر هذا شق وإنما
واملطلوب الرائم، يسبق امَلُروم لكان الحس من َشْوٍب بغري املحض بالعقل ذاك راموا ولو
واملعقول العقل يف ليس ألنه ُموحش، ريٍب وال [البس، شكٍّ غري من الطالب ُقبالة يلوح
ولوال الِخْلقة. وتوابع الحس عالئق من كلها والتوهم والظن والشك الريب وإنما شٌك]،
وُحسنه وجماله6 نَرضته عىل ولبقي شحوب، عاله وال العقل، وجه اغربَّ ملا العوارض هذه
يف األحوال هذه مفيض٧ صار األول، يف األعراض هذه َمفيض7 اإلنسان كان وملا وبهجته.
واستعار وخطأ، منه جهًال الجسمية األشياء وصف يف نوَره العقل من فاستعار الثاني،
يشء كلَّ لوضع ق ُوفِّ ولو ونقًصا، منه عجًزا الرُّوحانية األشياء وصف يف الحسِّ ظالم من
موضع يف الرفيَع يضع ولم الرفيع، محل إىل الوضيع يرفع ولم شكله، إىل ونَسبه موضعه

الوضيع.
هذا أعجب وما املورد! هذا أعذَب ما وقال: الوزير عِجب الحد، هذا الحديث بلغ فلما
إال النوع هذا يف ًفا مترصَّ دين املوحِّ من ملصنٍِّف8 أرى وما املقصد! هذا أَبعد وما املشهد!

باليقظة.9 املخصوصة الكريمة الِعصابة لهذه
معناه. ما الرجل اسم يف ُجَشَم عن وسأل

«رجٌل يقال: أنه األعرابي ابن عن ذكر اإلمام السريايف سعيد أبا إن الجواب: من فكان
ُجَشم. ي ُسمِّ ومنه َوَسطه، يعني الُجَشم.» عظيُم

الصيف، أول يف يهيج فبَْقٌل الحمحم أما فقيل: الِخْمِخم؟10 وما الِحْمِحم؟ ما وقال:
الريح.١٠ منْتن خبيٌث آخُر فبَْقٌل الخمخم وأما الوقت، ذلك يف فيؤكل وينبت

«وكماله». «أ»: يف 6

األحوال. وتلك األعراض هذه فيض موضع أي املوضعني: يف امليم بفتح مفيض 7

تحريف. وهو «لصنف»، «أ»: يف 8

«بالثقة». «أ»: يف 9

البيطار ابن وقال واحد. والخمخم الحمحم حنيفة: أبو وقال اللفظني، هذين تفسري يف املؤلف ذكر كذا 10

منها، خرضة أشد أنه إال السوداء، األنجرة شكل شكله لنبات عربي اسم هو املعجمة: بالخاء الخمخم يف
ما بكل اق لصَّ دقيق شوك وعليه واملسايل، الوديان ومنابته أصلب، أنها إال كأغصانها حمر وأغصانه
الجبل تحت القاهرة بظاهر النبتة هذه تنبت ما وكثريًا الالمس، يؤذي وال غريه أو ثوب من به يعلق
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بالهمز؟ أتقولُها امِلْسك، فأرة وقال:
بالهمز. األعرابي ابن حكاه الجواب: من فكان

بهما؟ يُعنَى ما الرجل عاِرَضا قال:
عارَضيْك، امسح [ألمرد]: قلت ولو يه، خدَّ َشعر هما السريايف: سعيد أبو قال قيل:

خطأً. كان
[َلْوث] اللَّْوث من الَوثَه، أراد: أنه وظننت َاليَثَه، ُعبَيد: ابن كالم يف اليوم سمعُت وقال:

العمامة.
بالليث. تشبَّه إذا َاليَثَه، يقال: بل فقيل:

الشاِكد؟ ما وقال:
مكافأة. غري من امُلْعِطي فقيل:

الكلمة؟11 أَوتَهمز قال:
كَفيُْت. من ُمفاَعلًة لكان أَهمز لم لو إني فقيل:

معناه؟ فما اإلناء، كَفأُْت من تكوُن والثانية12 قال:
بامِلثل. إليه الحاَل قَلب كأنه سعيد: أبو قال قيل:

ما الذود قال: األعرابي ابن أن الجواب من فكان اإلبل؟ من عدده قْدر ما الذَّْود، قال:
مٌة وِرصْ وِفْرقٌة وُصبٌَّة ِقطعٌة فهي قاربت أو العرشين بلغت وإذا العرشة، إىل الثالثة بني
ُهنَيْدة، ثم مائة، تبلغ حتى وَعْجَرمة وَعَكرة ُحْدرة هي ثم واألربعني. الثالثني تبلغ حتى
إىل َعْرٌج فهي أربعمائة بلغت فإذا الثالثمائة. وكذلك ِخْطر،13 فهي مائتني بلغت فإذا
فهي وزادت مائًة فبلغت والخمسني األربعني عن كثرت فإذا ُعُروج. والجماعة األلف،

املعروف النبات هو أنه باملهملتني الحمحم يف وذكر الجبل. قلعة من بالقرب هناك مسيل يف األحمر
يف يشبه أسود خشن نبات إنه الثور بلسان التعريف يف وقال بكر، وديار الشام أهل عند الثور بلسان
الجمجم؟» «ما نسخة: ويف املهملتني. بضم ينطقونه سمعهم أنه الحمحم يف وذكر البقر. ألسنة شكله
عروق ومقدارها شكلها يف تشبه عروق بجيمني والجمجم مهملتني، بحاءين الحمحم مكان بجيمني

الشقاقل. الشام أهل عند ى امُلسمَّ الربي الجزر
املكافأة. بالكلمة: يريد 11

هنا. لها مقتىض ال الناسخ من زيادة وهي «والثانية»، قوله بعد «فقيل» قوله النسختني كلتا يف ورد 12

النسختني. كلتا يف تحريف وهو «حطم»، «ب»: ويف «حظرة»، «أ»: يف 13
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هذا بعَض العرب تستعري وقد وأصواتها. لَجَراِجِرها ُجْرجوًرا يت ُسمِّ وإنما ُجْرُجور،
بعض. يف فتجعله

كثريًا. أو قليًال كان ما لعدٍد القبص فقيل: والَقبْض؟ الَقبْص بني الفرق ما وقال:
َميَّادة: البن العامريُّ وأنشدني : األعرابيِّ ابن قال

ال��َق��بْ��ِص م��ن ل��ل��ف��ق��ي��ر أَْغ��ن��ى وَل��ْل��َح��ْف��ن غ��ي��ُرك��م ويَ��ْح��ِف��ن َق��بْ��ٌص َع��ط��اؤك��ُم

فوق إىل والراحُة بالكف والَحْفن بالكف، والقبض األصابع، بأطراف القبص وقال:
لفظه. هذا قليًال. مفتوحٌة

إالٌل فقال: جمعه يف األعرابي ابن حكى فقيل: يُجمع؟ هل العهد هو الذي اإللُّ وقال:
وأُلول.14

العطش. من أَُواًما يَئُوم الرجُل آَم يقال: وجوه: عىل هذا فقيل: ماذا؟ الرجل آَم وقال:
واأليِّم حليلة، بغري بقي إذا يئيم الرجُل وآم الدخان. وهو إياًما15 يَئُوم الرجُل آَم ويقال:

واملرأة. الرجل يف مستعمٌل
امَلَجال الطْرف عىل ليسهل جزأان أو جزءٌ منه يُجمع أن ويجب مفيد، نمط هذا قال:
نبِت غلُظ بما رقَّ وما بالكثيف اللطيف تداخل وإذا ُمْسِئمة، الطوال الكتب فإن فيه،
من أغلب والطني نفسه، من ونشاُطه طينه، من كَسلُه واإلنساُن امللل،16 ودبَّ النْفس

النْفس.
ف. املرشِّ لألمر والطاعة السمع الجواب: فكان

كاِهله، وجنَح وجُهه، عبَس قد الليل فإن للوداع، َمْقطًعا يكون حديثًا هات قال:
الرأي. وتَْسِبي الذهن ترسق ِسنًة العني إىل وأهَدى

الناس فساد يف لياٍل منذ جرى ما يُضاِرع حديٌث اليوَم بي مر أنه الجواب من فكان
يف والدِّعاَمة العمود هو الذي الدين حديث يف والعامَّ الخاصَّ دَهم وما الزمان، وُحئُول

هنا كما «إالل» وجدناه والذي اللغة، كتب من راجعناه فيما العهد بمعنى لإللِّ جمًعا األلول نجد لم 14
و«آالل».

اللغة. كتب يف كما ياء الواو ُقِلبت ثم الواو أصله الدخان، بمعنى بالياء اإليام 15
الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو الحال»، «ورث «أ»: يف 16
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فيه والوجَع قديم، هذا يف الداء أن عندي وصحَّ منه، بي تعجُّ طال وقد الداَرين، ِعمارة
أليم.

جديًدا. بعث19 قد وغراُمك18 شديًدا، ب رغَّ قد فتْشبيبُك17 فهات قال:
القايض السائب أبو به ثنا حدَّ فيما قال م سالَّ بن محمد أن الحديِث ذلك] [من فكان
سمعُت م: سالَّ بن محمد قال قال: سعيد أبو السكري حدثنا قال: هللا عبيد بن عتبة
األرض وجه عىل أصبح من كلُّ قال: هاِته. قلنا: فاسمعوه. أمٍر يف فكَّرت يقول: يونس
َقطْعت فإذا قليًال، إال َهْلكى به يُطيف ومن والسلطان هذه، أمتَنا20 إال النار أهل من
خلَّْفت فإذا قليًال. إال وباعتُها خمٍر بة وَرشَ وباغيٌة ربًا فأَكَلة الشأْم تبلغ حتى الطبقة هذه
وضوء، إسباغ وال جنابة، من غسل فال الروم وأعالم يَْربين رمل تأتي حتى الرمل هذا
إىل رصَت فإذا قليًال. إال ملسو هيلع هللا ىلص رسوله عىل هللا أنزل ما بحدود علَم وال صالة، إتمام وال
دينارك عن يَخِتلك22 بذنَبه، 21 ُمْستِغرٌّ ذئٌب إال منهم ليس الكرايسِّ هذه فأصحاب األمصار
أصحاب إىل ْرصت فإذا قليًال. إال املكيال، يف ف ويطفِّ امليزان، يف ويبخس يكِذب، ودرهمك،
مخموًرا، ويصبح سكران أحدهم يُميس [وجدتَهم] عليهم وأُنعم املئونة ُكُفوا الذين ت الغالَّ
أُنعم بما عليهم يُنْعم لم قوٍم إىل رصَت فإذا الدار. يف قطيٌع منهم23 وِهللا ومعي قليًال، إال
مستْقٍف،25 وآخُر طرَّار،24 وآخر ، لصٌّ فواحٌد هؤالء؛ يَشتهي ما يشتهون وهم هؤالء عىل

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «فنسيبك»، «ب»: يف 17

تحريف. وهو بالباء، «وغرابك» النسختني: كلتا يف 18

«ب» يف الكلمة هذه ووردت «نعب». «أ»: يف والذي نفيس. يف جديًدا غراًما بعث أي جديًدا: بعث قد 19

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما والصواب النقط. من الحروف مهملة
القصة. سياق ذلك عىل يدل كما طبقته أهل هنا باألمة يريد 20

وغفلتهم. الناس غرَّة يطلب أي مستغر: 21

تصحيف. وهو «يحيلك»، «أ»: يف 22

تحريف. وهو «فيهم»، «أ»: يف 23

بمهملتني والطرَّار أثبتنا. ما صوابه تصحيف وهو آخره، يف املعجمة بالزاي «طراز» النسختني كلتا يف 24

بالنشال. عندنا املعروف وهو فيه، ما ويستلُّ ك كمَّ يشق الذي هو
يف يقفون الذين هؤالء إىل ويشري قفاه، عىل بالعصا ورضبه خلفه من جاء إذا «استقفاه»، يقال 25

يفقد حتى قفاه عىل بالعصا خلفه من رضبوه ماًال معه يظنون من بهم مرَّ إذا حتى املنقطعة الطرق
بالخاء. مستخف صوابه لعل أو ويهربون، معه ما فيستلون والشعور الحسَّ
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يَْربأ وهذا بالكفر، هذا عىل يشهد فهذا السواري،26 هذه أصحاب إىل رصَت فإذا قليًال. إال
للفضيحة. إنها برحمته هللا نا يعمَّ لم لنئ وهللا هذا. من

قال، لكما األمر فإن عجبًا، قلبي ومألت عيني، عن النوَم دَت رشَّ لقد الوزير: فقال
ويَنْع أوراقها وخرضة أغصانها نضارة عىل الدين وشجرُة عرصه، يف قوَله هذا كان فإذا

راجعون! إليه وإنا هلل إنا زماننا؟ وأدرك َلِحقنا لو فينا — تَُرى — قوله فما ثمارها؛

عىل العلم يقرءون جانبها إىل يجلسون الذين العلماء بأصحابها ويريد وعمده، املسجد سواري يريد 26

الناس.

390



الثالثون1 الليلة

ال؟ أم ويُْرصف يؤنَّث، أم يُذكَّر رساويل أيامه]: هللا [أدام الوزير وقال
فقلُت: املربِّد سألت قال: الرساج ابن شيخه عن حدثنا عيىس بن عيل أن الجواب فكان
[وهذه] َهَراميل شعُره2 مثل: يف ف ْ الرصَّ يف [به] يُْصنع ما الجمع صيغة يف الواحد كان إذا

وشبيهه. مثله ألنه الرصف، فاْمنَعه بالجمع أَْلِحْقه فقال: أشبهه؛ وما َرساويل
أْلِحقه قال: الفراء عن سَلمة أخربنا فقال: ذلك، عن يحيى بن أحمد وسألت قال:
فرق. والجمع الواحد بني يكون حتى النكرة يف واِرصْفه املعرفة، يف الْرصَف فامنْعه بأحمد

ُحْكمهما؟ وما واملناِجيب؟ املناِخيب واحد ما فقال: وسأل
فهو مدًحا كان فإذا ويُذَم، به يُْمدح ِمنْخاب، املناخيب واحد الجواب: من فكان
قال: االْست. وهي النَّْخبَة من مأخوذٌ فهو ا ذمٍّ كان وإذا االختيار، وهو النَّْخب3 من مأخوذ
االختيار، وهو االنتجاب من مأخوذٌ فهو مدًحا كان فإذا ا، وذمٍّ مدًحا يكون املنجاب وهكذا

الشجر. ِقرش وهو النََّجب من مأخوذٌ فهو ا ذمٍّ كان وإذا
عروٌب؟ امرأٌة قولهم: معنى ما قال:

العنوان. لهذا السابق الكالم بعد جديدة ليلة ابتدأ أنه إىل يشري ما النسختني كلتا يف يرد لم أنه يالَحظ 1
حديثًا «هات تقدم: فيما قوله بدليل السابقة، غري جديدة ليلة يف وقع إنما بعد اآلتي الكالم أن رأينا وقد

إلخ.» … للوداع مقطًعا يكون

سقط. إذا هراميل، شعره ويقال: تحريف. وهو «صيغة»، «ب»: يف 2

من النخبة إذ اللغة، كتب يف كما أثبتنا ما صوابه تحريف، وهو االختيار»، وهي النخبة «من األصل: يف 3

االختيار. نفس ال املختارة الجماعة القوم
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الرساج وابن سعيد أبو به حدثنا ما عىل — قال يزيد بن محمد أن الجواب من فكان
َعِربَت قولهم: من مأخوذٌ الفاسدة، وهي زوجها، إىل املتحببة وهي األضداد؛ من إنه عنه:

َفَسدت. إذا َمِعدتُه
ويُْقَرص؟ يَُمدُّ ْهياء الضَّ وقال:

املمدودة ْهياء الضَّ أن األعراب عن ْلتُه حصَّ الذي قال: األعرابي ابن أن الجواب من فكان
املقصور وجمع ُضْهٌي األول وجمع الياسمني،5 هي املقصورة وأن تحيض،4 ال التي هي

َضَهايا.6
؟ املطريَّ امَلنَْدِيلِّ معنى ما قال:

امُلَطرَّى.7 مقلوب هو قال: األعرابي ابن أن الجواب من فكان
ألعرابي: الوقت يف حرض ما فأنشدته غزًال. أنِشدني وقال:

ال��غ��ل��ي��ُل وب��ه ب��ه أُْل��ِم��ْم ول��م َس��ل��م��ى ب��ي��ت ع��ن م��ج��نِّ��بً��ا أُم��رُّ
ك��ل��ي��ُل م��ن��ك��س��ٌر ع��ن��ه وَط��ْرف��ي ف��ي��ه وه��واي م��ج��نِّ��بً��ا أُم��رُّ
س��ب��ي��ُل؟ وق��اِت��ل��ه ق��ل��ب��ي إل��ى ل��ي ف��ه��ل ُم��ْق��تَ��تَ��ٌل ف��ي��ه وق��ل��ب��ي

فيها: التي األبيات أتحفظ وقال:

ال��ُغ��َم��ُر ُش��ربَ��ه وي��ك��ف��ي ��واء ال��شِّ م��ن ب��ه��ا أل��مَّ إن ِك��بْ��ٍد ِف��ْل��ذة ت��ك��ف��ي��ه

ثدي. لها يربز ال التي وأيًضا 4

يف والذي هنا. املؤلف ذكر كما الياسمني هو مقصوًرا الضهيا أن اللغة كتب من راجعناه فيما نجد لم 5
وورقه الحمرة، شديدة حمراء وعلفته الشوك، كثري وُعلَّفة، برم له العضاه، من شجر الضهيا أن اللسان

السمر. كورق
كتب من راجعناه فيما املقصور لضهيا الجمع هذا نجد لم إذ تحريف وهو «ضها»، النسختني: كلتا يف 6

عىل وكان مقصورة تأنيث ألف آخره ما فإن الرصفية، القواعد تقتضيه كما أثبتنا ما والصواب اللغة.
وذفرى. كحبىل بكرسها، وفعايل الالم بفتح فعاىل عىل يُْجمع الوزن هذا

فاملطري ، مطريَّ إىل املقلوب هو املطرَّى إذ الناسخ، من زيادة «إىل» وقوله املطرى.» «إىل األصل: يف 7

املنديل فمعنى به، يُتبخر الطيب من العود واملنديل: طريٍّا. بالصناعة ُصريِّ الذي هو واملطرَّى إليه. مقلوب
الرطب. العود املطري
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باهلة ألعىش وهو شاهًدا، البيت هذا إال أحفظ ما قلت: ألني وذاك نُباتة، ابن فأنَشده
امُلنْتَرش:8 يرثي

ُس��ُخ��ُر9 وال م��ن��ه��ا ع��ج��ٌب ال ع��ل��َو م��ن ب��ه��ا أَُس��رُّ ال ل��س��ان أت��ت��ن��ي إن��ي
ال��ح��ذَُر ي��ن��ف��ع ل��و ح��ذر ذا ح��ي��راَن أَرُق��بُ��ه ل��ل��ن��ْج��م م��رت��ِف��ًع��ا ف��ِب��تُّ
م��ع��ت��ِم��ُر10 «ت��ث��ل��ي��ث» م��ن ج��اء وراك��ٌب ج��م��ُع��ُه��ُم ج��اء ��ا ل��مَّ ال��ن��ف��ُس وج��اش��ت
«ُم��َض��ُر» دون��ن��ا وك��ان��ت ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ت��ى أح��ٍد ع��ل��ى يُ��ل��وي ال ال��ن��اس ع��ل��ى ي��أت��ي
ال��م��ط��ر ن��ْوءَه��ا أخ��ط��ا ال��ك��واك��ُب إذا َج��ْف��ن��تُ��ه ال��ح��يَّ تُ��ِغ��بُّ ال م��ن نَ��َع��يْ��َت11
َك��َدر ص��ف��وه ف��ي وال ال��ص��دي��ق ع��ل��ى ُره ي��ك��دِّ ش��رٌّ خ��ي��ره ف��ي ل��ي��س م��ن
ش��ج��ر12 وال م��اءٌ ال ل��ي��ل��َة ب��ال��ق��وم ُم��نْ��َص��ِل��ت ال��ع��زَّاء ع��ل��ى ال��م��ص��ي��ر ط��اوي

القصيدة هذه وُرويت ألمه. األعىش أخو وهو اآلمدي: قال الباهيل، سلمة بن وهب ابن هو املنترش 8
شعر ويف فيها، بيتًا وثالثون أربعة أبياتها وعدة األدب، خزانة صاحب ذكرها وقد املنترش، أخت للدعجاء
من غلمة مع خرج قد كان أنه هذا املنترش وقصة بيتًا. وأربعون ستة أوروبا يف املطبوع باهلة أعىش
رأوا وقد له، أعداء كالب بن عمرو بن نفيل بنو وكان اليمانية، الكعبة وهو الخلصة، ذي حج يريد قومه
بهضب كان إذا حتى املنترش فسار عليهم. وطريقه كعب بن الحارث بنو به يطلبه وما وعورته مخرجه
بن الحارث بني من رجًال أرس قد املنترش وكان باملنترش، كعب بن الحارث بني نفيل بنو أنذر النباع
أنملته، فقطع هند عليه فأبطأ نفسه، يفدي أن املنترش فسأله زنباع، بن أسماء بن هند له يقال كعب
مقطًِّعا نون أتؤمِّ أسماء: بن هند فقال سالحه، ووضع القوم نه أمَّ وقد أخرى، منه فقطع فأبطأ سأله ثم

األدب. خزانة من ملخًصا انتهى غلمته. وقتل قتله ثم نه. أؤمِّ ال وإلهي مكسورة)؟ الطاء (بتشديد
الواو، بتثليث روي وعلو ألسنة. فجمعه الجارحة بمعنى اللسان أما ألسن. وجمعه الرسالة، اللسان: 9
«ال قوله: مكان كذب»، «ال أوروبا: يف املطبوع باهلة أعىش شعر ويف األدب. خزانة يف كما نجد أعىل يريد

عجب.»
زائًرا بعينه مكانًا قصد إذا اعتمر، يقال: زائر، أي ومعتمر: «جمعهم». قوله: مكان «فلهم»، رواية: يف 10

ياقوت. يف كما مكة، قرب بالحجاز موضع وتثليث: له.
يف املطبوع باهلة أعىش شعر عن والتصويب تصحيف. وهو يعني»، ال من «يعني النسختني: كلتا يف 11

وهي جفنته، عنهم تغيب ال لقومه اإلطعام دائم إنه أي جفنته: الحي تُِغبُّ وال األدب. وخزانة أوروبا
يقابله آخر نجم وطلوع الفجر عند املغرب يف نجم سقوط والنوء: األمطار. وقلة الجدب زمن يف القصعة

كذا. بنوء ُمِطرنا فيقولون: األنواء، إىل والربد والحر والرياح األمطار تنسب العرب وكانت املرشق، يف
مشمر. منجرد أي بالقوم: ومنصلت والجهد. الشدة العزاء: 12
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��ف��ر13 ال��سَّ اج��ل��وَّذ م��ا إذا ب��ال��م��ْش��رف��يِّ ض��رب��تَ��ه ال��َك��ْوم��اءُ ال��ب��ازُل ت��ن��ك��ُر ال
ال��ِج��َرُر أع��ن��اق��ه��ا ف��ي تُ��ق��طَّ��ع ح��ت��ى تُ��ب��ص��ره ح��ي��ن م��ن��ه ��ْول ال��شَّ وت��ف��زع14
ي��أت��م��ر ال��ف��ح��ش��اء س��وى أم��ٍر وك��لَّ ي��رك��ب��ه ري��ث إال األم��ُر ي��ص��ُع��ب ال
ال��ُغ��َم��ُر15 ُش��ربَ��ه وي��ك��ف��ي ��واء ال��شِّ م��ن ب��ه��ا أل��مَّ ِف��ْل��ذاٍن ُح��زَُّة ي��ك��ف��ي��ه
��َف��ُر ال��صَّ ُش��ْرُس��وِف��ه ع��ل��ى 17 ي��َع��ضُّ وال ي��رُق��بُ��ه ال��ِق��ْدر ف��ي ل��م��ا يَ��تَ��أرَّى16 ال
يَ��ْق��تَ��ِف��ُر ال��ق��وم أم��ام ي��زال١٧ وال َوَص��ٍب18 وِم��ن أي��ن م��ن ال��س��اَق يَ��ْغ��ِم��ُز ال
م��ح��تَ��ِق��ُر ال��ل��ي��ِل ب��س��ي��ر ال��ق��م��ي��ُص ع��ن��ه ُم��نْ��َخ��ِرٌق ال��ك��ش��َح��ي��ن أه��َض��م م��َه��ْف��َه��ٌف
ي��ن��ك��س��ر ال��نَّ��ْص��َل��ي��ن ذو ال��رُّْم��ُح ك��ذل��ك ف��اَرَق��ن��ا ث��م ده��ًرا ب��ذل��ك ع��ش��ن��ا
يُ��نْ��تَ��َظ��ر ي��أِت ل��م وإن أْوٍب19 ك��لِّ م��ن وُم��ْص��بَ��َح��ه ُم��ْم��س��اه ال��ن��اُس ت��أم��ن ال
وت��نْ��ت��ِص��ر ت��ْس��تَ��ْع��ل��ي ك��ن��َت ف��ق��د ي��وًم��ا م��ن��اوأٍة ف��ي ع��دوٌّ يُ��ِص��بْ��ك ��ا إمَّ

ديوان عن والتصويب البيت، هذا يف له معنى ال الناسخ من تبديل وهو «املطر»، النسختني: كلتا يف 13

والكوماء: التاسعة. السنة يف دخلت التي النوق: من والبازل األدب. وخزانة أوروبا يف املطبوع باهلة أعىش
بمعناه. وهو اخروَّط» ما «إذا رواية: ويف وامتدَّ، طال أي السفر: واجلوذ العظيمة. الناقة

جمع والجرر: تتقطع. حتى أعناقها يف جررها وتحبس يعقرها أن مخافة منه تفزع النياق إن يقول 14

تقطع حتى مخافته من منه البزل تكظم «قد رواية: ويف معروف. البعري، يجرتُّه ما وهي (بالكرس)، جرة
إلخ.» …

والغمر: واللحم. الكبد من القطعة وهي فلذة، جمع والفلذان: طوًال. تقطع اللحم من القطعة الحزة: 15
كثريًا العرب وكانت نفسه، عىل لغريه إيثاًرا ورشابه طعامه من بالقليل يكتفي إنه يقول: األقداح. أصغر

بذلك. تتمدح ما
يتمكَّث. وال يتحبَّس ال أي يتأرَّى: ال 16

من خطأ وهو اآلخر، مكان منهما كلٌّ الرقم هذا تحت اللذان الشطران هذان األصلني كال يف ورد 17

زعموا والصفر: الضلع. طرف والرشسوف: أيدينا. بني التي املصادر عن نقًال أثبتنا ما صوابه الناسخ
مكان يراه» «وال النسختني: كلتا ويف جوع. شدة به َمن تعرتي البطن يف تكون الحية مثل دويبة أنها

ويتبع. يقتفي أي ويقتفر: تحريف. وهو يزال»، «وال قوله:
السري. عىل بالصرب يصفه وصب»، «ومن قوله: مكان به»، «ألم رواية: يف 18

إلخ.» … يغز لم وإن فج كلِّ «من رواية: يف 19
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َص��َدر أو م��ن��ه ِوْرٌد ب��ال��ق��وم أل��مَّ خ��ائ��ن��ٌة وه��ي نُ��َف��يْ��ٌل20 ت��خ��نْ��ه ل��م ل��و
ال��َق��َم��ُر21 ال��طُّ��ْخ��ي��ة س��واد يُ��ض��يء ك��م��ا ب��ه ي��س��ت��ض��اء ش��ه��اٌب ح��رٍب َورَّاد
ُم��نْ��تَ��ِش��ُر ال��ل��ه يُ��بْ��ِع��َدنْ��َك ف��ال ف��اذه��ب س��ال��َك��ه��ا ك��ن��َت س��ب��ي��ًال س��ل��ك��َت ��ا إمَّ
ُع��ُس��ُر22 ي��اَس��ْرتَ��ه إذا ف��ي��ه ول��ي��س رَه��ٌق ق��اَوْل��تَ��ه إذا ف��ي��ه ل��ي��س َم��ْن

أو الناس بهذا يلم ورد به «الستمر رواية: ويف تحريف. وهو تجبه»، لم «لو النسختني: كلتا يف 20

كالب. بن عمرو بن نفيل ويريد صدر»،
الشديدة. الظلمة الطاء): (بضم الطخية 21

الرواية هي أثبتناه وما النسختني. كلتا يف تحريف وهو «عارشته»، «ب»: ويف «عارسته»، «أ»: يف 22

املصادر تلك يف البيت هذا ورد وقد الكذب. بالتحريك والرََّهق إليها. رجعنا التي املصادر يف الصحيحة
القصيدة. من املوضع هذا غري يف
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فقال بالخصم، االستهانة وقلة والتيقظ والحزم الحرب يف الرأي حديث ليلًة وجرى
عيىس بن عيل أن وذاك واملأمون؛ األمني أيام جرى كالًما أستحسن أنا الكاتب: ُعبيد ابن
الرَّي من ورُدوا قوًما سأل بغداد، من الحسني] [بن طاهر حرب إىل توجه ملا ماهان بن
ورشارٌة أغصاني، من شوكٌة هو إنما طاهٌر؟ وما فقال: 1. ُمِجدٌّ إنه فقالوا: طاهر، عن
الريح من الشجر انقصاف ينقِصف أن وبني بينكم ما وهللا ألصحابه: قال ثم ناري. من
والثعالَب النِّطاح عىل تْقوى ال خال السِّ ألن َهَمذان، عقبَة عبوُرنا يبلغه أن إال العاصفة
السيوف لُظبَاِت معرَّض أوَل يكن بموضعه طاهٌر يُِقم فإن األسود، لقاء عىل لها صرب ال
تُساس ال العساكر إن األمري، أيها عيىس: بن [لعيل] عٍيل بن يحيى فقال الرِّماح. وأسنَّة
والنَّْهلَة2 رضاًما، صارت ربما الخفية الرشارة وإن باالغرتار، تدبَّر ال والحروب بالتواني،

عظيًما. بحًرا صارت ربما السيل من

تحريف. وهو محل، «أ»: يف 1

والثلمة. «أ»: يف 2
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واالقتداُر بالكالم، االستحقاُر هذا الرأي وثيق4 عن عيىس بن عيلَّ حجب إنما فقال:3
[الضائع]. بالَهذَر كالُمه قلَّ النافع الرأي طلب يف فكُره صدق ومن اللْفظ، عىل
ومواقعها.5 «فعيل» وجوه بإحصاء يفي من رأيُت ما الليلة: هذه يف وقال

ح والتصفُّ عليه، قَدر ما أكثر وهي أوجه، عْرشة ذكر قد األخفش أن الجواب من فكان
وزيادة. وجًها أربعني عىل دلَّ قد

غريب، وهللا هذا فقال: َفَعل. بمعنى َفِعيٌل فقيل: منها؟ بك مر ما أغرب6 فما قال:
ورَصٌف،9 ورصيٌف8 ويَقٌن، ويقنٌي وَدَمٌث، َدِميٌث َمَكاٌن7 يقال: فقيل: شاهًدا. له فهات
َخبَط، الورق: من والخبيط11 نََقل، العْدو: من والنَِّقيل10 الَعتَد، للعْدو: العتيد وللفرس

َعَمم. العميم: وللجسم نََزح، النزيح: والبرئ َقَدم،13 وللقديم:12

الوزير. أي «فقال»: 3

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «ربَّق»، «ب»: يف 4

تحريف. وهو «وتوابعها»، «أ»: يف 5

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو منها»، قربك ما «أعرف «أ»: يف 6

«ب». يف كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو كان»، «من األصل: يف 7

بني التي اللغة كتب يف نجد ولم الرقم؛ هذا تحت التي األربع الكلمات هذه النسختني كلتا يف ورد كذا 8

الكلمات هذه يف فلعل فيهما؛ بالتحريك قدم أو رصف وقديم رصيف لفظ يف يقال أنه يفيد ما أيدينا
الطويل. البحث بعد صوابه إىل نهتد لم ترحيًفا

بني التي اللغة كتب يف نجد ولم الرقم؛ هذا تحت التي األربع الكلمات هذه النسختني كلتا يف ورد كذا 9

الكلمات هذه يف فلعل فيهما؛ بالتحريك قدم أو رصف وقديم رصيف لفظ يف يقال أنه يفيد ما أيدينا
الطويل. البحث بعد صوابه إىل نهتد لم ترحيًفا
القوائم. نقل ورسعة العْدو مداومة النقيل: 10

وفروعها. الشجرة بأصل ذلك يرض أن بدون ينحاتَّ حتى الشجر ورق من يُرضب الذي الخبيط: 11
بني التي اللغة كتب يف نجد ولم الرقم. هذا تحت التي األربع الكلمات هذه النسختني كلتا يف ورد كذا 12

الكلمات هذه يف فلعل فيهما، بالتحريك قدم أو رصف وقديم رصيف لفظ يف يقال أنه يفيد ما أيدينا
الطويل. البحث بعد صوابه إىل نهتِد لم تحريًفا

بني التي اللغة كتب يف نجد ولم الرقم. هذا تحت التي األربع الكلمات هذه النسختني كلتا يف ورد كذا 13

الكلمات هذه يف فلعل فيهما، بالتحريك قدم أو رصف وقديم رصيف لفظ يف يقال أنه يفيد ما أيدينا
الطويل. البحث بعد صوابه إىل نهتِد لم تحريًفا
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يحيى: بن أحمد وقال َقْفل.15 والجمع اليابس، الشوك14 الَقِفيل: األعرابي: ابن وقال
والواحد.17 للجمع16 يكون والبََعد بعيد، أي بََعٌد مني هو

األخفش ِمثل عىل الزيادة فإن18 كلها، الوجوه بهذه يُعنَى أن ينبغي وقال: فعجب
األخري ح بتصفُّ إال العلماء درجات تفاضلْت20 وما جميل،19 الغزارة يف وامتياٌز حَسن، ظفٌر

فاته. ما عىل واستيالئه األول قول
وهل الذمة؟ أهل عىل يُسلَّم هل وقال: — مناه وحقق ِعداه، هللا أباد — وسأل
هذا عن سئل العزيز عبد بن عمر أن فحكى حاًرضا الداوديُّ البُْخُرتي أبو فكان يُبْدءُون؟
َعنُْهْم ﴿َفاْصَفْح وجل: عز هللا لقول يُبَْدءُوا بأن بأس وال السالم، عليهم يُردُّ فقال: بعينه،

َسَالٌم﴾. َوُقْل
الرحمن هللا «بسم مجنون: إىل مجنوٌن كتب قال: بكر أبي21 معرضحديث يف وحكى
وما هي، ها املوصل وسفن تطَغى، ودجلة إليك كتبُت هللا، وأبقاك هللا، حفظك الرحيم،
وال الدنيا، يف طعاٍم رش فإنه وامَلَرق فإياك كثرة، إال الحجارُة وال ا، رشٍّ إال الصبيان يزداد
ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم وا ﴿َوأَِعدُّ يقول: األخرب22 فإن حَجَران. أو حجٌر رأسك وعند إال تَِبت

الكمأة].» سنة عاشوراء من خلت ليلة وأربعني عرشة لثالث إليك [وكتبُت ُقوٍَّة﴾،

«الشوك». مكان «الشجر» اللغة كتب يف 14

القاف. بفتح قفلة جمع هو بل لقفيل، جمًعا ليس قفًال أن يالَحظ 15

خادم. جمع خدم الجمع يف نظريه 16

النعمان: مدح يف النابغة قول شاهده 17

ال��ب��ع��د وف��ي األدن��ى ف��ي ال��ن��اس ع��ل��ى ف��ض��ًال ل��ه إن ال��ن��ع��م��اَن ت��ب��ل��غ��ن��ي ف��ت��ل��ك

بضمتني. «والبعد» رواية: ويف بالتحريك.
تحريف. وهو «قال»، «أ»: يف 18

أثبتنا. ما صوابه الثالث الكلمات هذه يف تحريف وهو حميل»، الغرارة يف «فامتاز «أ»: يف 19

«تعاظمت». «أ»: يف 20

وال هذا بكر ألبي ذكر يتقدم لم إذ لنا، يظهر كما النسختني كلتا من ساقًطا كالًما هنا أن يالَحظ 21

عنه. حديث
هللا». «ألن «ب»: يف 22
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ًقا موفَّ نفيس وتفديك الحساب، وسوء النار من هللا «أبقاك آخر: مجنوٌن وكتب قال:
هللا!» شاء إن

كتابي فيك! املكاره جميَع يل هللا وَهَب مثله: مجنوٍن إىل آخر [مجنون] وكتب قال:
هلل. والحمد سليم أنه إال كثري، عندنا واملوُت ، تُخطُّ أقالمي ا، حقٍّ ا حقٍّ ا حقٍّ الكوفة من إليك

هللا. شاء إن ذلك إعالُمكم ليعِرَفه أحببُت23
االستطراَف هذا بنا يبلغ الذي ما وقال: استلقى، حتى — سنه هللا أضحك — فضحك

املجانني؟ بحديث سمعنا إذا
ما العاقل من كان فإذا الجنس، يف للعاقل مشارٌك املجنون ألن ُزرعة: ابن فقال
العاقل من يُْعهد ما املجنون من كان وإذا له، ذلك ُكِره املجنون من يكون أن يُْحسب
الذي التفاضَل يتفاضلون ذلك وبقْدر واسع، َعرٍض ذو أصحابه بني والعقُل منه. ب تُُعجِّ
يتفاوتون ذلك وبحسب واسع، َعرٍض ذو أهله بني الجنون وكذلك حرصه، إىل سبيل ال
إال يُتوقع ال ما بعض العاقل من يَبُْدر25 أنه24 وكما تحصيله. يف مطمع ال الذي التفاوت
بذلك يُْعتدُّ وال العاقل. من إال يُتوقع ال ما بعض املجنون من يبدر26 كذلك املجنون، من
ى يُسمَّ ال املقدار بذلك واملجنون مجنونًا، يَُرى ال املقدار بذلك العاقل أن أعني بهذا، وال
الذي والنوِع هما يُعمُّ الذي الجنس يف الجتماعهما القليل النادر يف اجتمعا وإنما عاقًال،
إنسان، نْفٌيس [به] هو وبما وحمار، سبٌُع حيواٌن به هو بما اإلنسان الجملة ويف يفصلهما.
واحدة طينة يف النتظامها تََداَخَلت وإن — األعراض وهذه ومَلك. نبيٌّ عاقٌل به هو وبما
يف له 27 ومرَّ مواَصلة. وإما مفاَرقة إما املخلوطة الصورة يف العقل بقوة تتميز فإنها —

مكشوف. تامٌّ بليٌغ كالٌم املوضع هذا

تحريف. وهو «اجتنب»، «أ»: يف 23

املوضع. هذا يف لها معنى ال الناسخ من زيادة «إذا» وقوله إذا.» أنه «وكما «أ»: يف 24

تحريف. وهو املوضعني، كال يف بالنون «يندر» «أ»: يف 25

تحريف. وهو املوضعني؛ كال يف بالنون «يندر» «أ»: يف 26

تحريف. وهو بالنون، « «ومنَّ األصل: يف 27
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املائدة، عند ون29 يهشُّ والذين والطاعمني،28 امُلْطِعمني أمر إىل الحديث ترامى ثم
ويَْضَجرون ويَْلَغُطون، يَْصَخبون31 والذين ويُْطِرقون، ويَجُمون يْعِبسون30 والذين

ويْغتاظون.
الباب هذا معرفة يف فإن أعجبه، بي ويمر فيه، ما أكثر هذا يف أسمع أن أحب فقال:

كثريًا. وإيقاًظا تهذيبًا
بعيًدا خوًضا الفن هذا يف خاضوا قد وحديثًا قديًما الناس إن الجواب: من فكان
والطبائع املتباينة باألمزجة32 املختِلفة األخالق عن الحديث ألن حد، عند منه وقفوا وما
املفيد. للراوية [و]ال املستفيد للمستمع شفاءٌ فيها يكون غاية إىل ينتهي يكاد ال املتنائية
حتى اإلمساك أم أحسن األكل عىل الحثُّ أصحابنا: يا أعلمونا33 يشء كل قبل قال:

يكون؟ ما األكل من يكون
فتُنُوهب عباد ابن عند بالرَّي باألمس جَرت بعينها املسألة هذه أن الجواب [من] فكان
وقلة اللفظ ولني والطالقة والبسط والتأنيس الحث األوىل أن [إىل] وأفىض فيها، الكالم
فاضح34 ذلك يف تكلٍُّف عىل داللٍة غري من والدماثة، [اللطف] مع الطرف وإسجاء التحديق

قادح. عنه إمساٍك35 وال
يُحثُّ أن من أهون الطعاُم قال: السلف بعض أن املوضع هذا يف عبَّاد ابن وحكى

تناوله. عىل
أحسن. الَحسن ومذهب تناوله. عىل يُحثَّ ال أن من أجلُّ الطعام عيل: بن الحسن وقال
يبسطوني ولم يحثوني فلم البخل، بهم أظن ال ناٍس موائد حرضت ولقد قال:

بإرادتهم. يكن لم وإن بمعونتهم كان انقبايض وكأن ذلك، فقبضني

السياق. من ظاهر هو كما الواو عن محرفة والباء بالطاعمني، «أ»: يف 28

تحريف. وهو يمشون، «أ»: يف 29

تصحيف. وهو «يعيشون»، «أ»: يف 30

«يضجون». «ب»: يف 31

تحريف. وهو باألزمنة، النسختني: كلتا يف 32

تحريف. وهو «إعلموا»، «ب»: يف 33

تحريف. وهو ناصح، «أ»: يف 34

املعنى. به يستقيم وال «اإلمساك»، «أ»: يف 35
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أخباره.36 وتُرتَاَوى قوله يُتهاَدى الذي الرجل هذا من فائدة هذه الوزير: قال
إال نفًرا عليه فدعوت قط طعاًما صنعت ما قال: حارجة بن أسماء أن له حكيت ثم
جمعه يف يل أُذن لو قلت: كان. ما الرضب هذا من زدنا فقال: عليهم. مني عيل أمنَّ كانوا

نفوسنا؟ تهوى بما آذاننا تُطِرب أن يرضنا38 فما ذلك لك37 قال: أوىل. كان
مما عنه شذَّ ما إال الباب هذا جمهرة عىل أتى قد الجاحظ أن الجواب من فكان
أحاط قد أنه [به] يَُظن أن يجوز ليس — بارًعا كان وإن — العاِلم فإن إليه، يقع لم
أموٌر هذا وقتنا إىل الجاحظ عهد من حَدث أنه عىل آخره. إىل الواحد بالباب أو باب بكل
سنٍة مائة كل رأس عىل يكتسبون الناس ألن وعجائب، وغرائب وهناٌت، وَهناٌت وأمور،
رشيعة، تنعقد فيه الذي الوقت هو املئني39 هذه وبدء معهودٍة، غري وخليقًة جديدة عادًة
وتلكٍُّؤ شديد، فطاٍم بعد أحواٌل،40 وتُْؤَلف سنن، وتستقر أحكام، وتفشو نبوة، وتظهر

يكون. ما يكون ذلك استنان عىل ثم واقع،
الكنيف، عن واستغنى دابته، صاَمت البخيَل ضاَف َمن ِمهران: بن ميمون وقال

التَُّخمة. وأمن
إبراهيم، بسخاوة حدَّثه إنسانًا ضاف إذا املرائي د:42 املتزهِّ اف اللَّفَّ حامد41 وقال

مريم. ابن عيىس بزهد حدثه إنساٌن ضافه وإذا
قدم44 ثم أطعمكم؟ ما أدري ما فقال: سريين ابن عىل دخلنا دينار: بن مالك43 وقال

ُشْهَدة. إلينا

اختياره. ويرتاوى «أ»: يف 36

تحريف. وهو «إىل»، «أ»: يف 37

تحريف. وهو «ينرصنا»، «أ»: يف 38

هو أثبتناه وما النسختني، كلتا يف تحريف وهو املبني»، هذه «ويد «ب»: ويف املتني»، «وبدهره «أ»: يف 39

الكالم. سياق يقتضيه ما
تحريف. وهو «أحكام»، «ب»: يف 40

إىل منسوبة عرشة] التاسعة الليلة – الثاني [الجزء يف الكلمة هذه وردت وقد األصلني، كال يف كذا 41

األصم. حاتم أي حاتم،
«الزاهد». «ب»: يف 42

الناسخ. من تبديل وهو «خالد»، «أ»: يف 43

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «أخرج»، «ب»: يف 44
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من إال ُصنع ما فوهللا كلوا يقول: ثم الَخِبيص يصنع َخيْثمة كان األعمش: وقال
أجلكم.

بآَخر ذهب طعاٍم إىل ُدعي إذا من بَلْطمٍة الناس أحقُّ املزني:45 هللا عبد بن بكر وقال
بثالث الناس وأحق هنا. ها بل قال: هنا، ها اجلس له: قيل إذا من بلْطمتني هم وأحقُّ معه.

معنا؟ يأكل ال البيت صاحب بال ما قال: ُكل، له: قيل إذا من لَطمات
وإن منهن يأنف أن لرشيف ينبغي ال أربع يقال: كان الُجنَيْد:46 بن إبراهيم وقال
ممن يعلم ال عما والسؤال منه، يتعلم للعاِلم وخدمته ألبيه، مجلسه من قياُمه أمريًا: كان

له. إكراًما بنفسه الضيف وخدمة منه، أعلم هو
رسول سنة من فإنها خمس، يف إال الشيطان من العَجلة يقال كان األصم: حاتم وقال
وقضاء أدركت، إذا البكر وتزويج مات، إذا امليت وتجهيز ، حلَّ إذا الضيف إطعام ملسو هيلع هللا ىلص: هللا

وقع. إذا الذنب من والتوبة ووجب، حلَّ إذا الدَّين
فهو بِفنائه أصبح فمن مسلم، كل عىل واجٌب حقٌّ الضيف «ليلُة ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

ترك.» شاء وإن أخذ، شاء إن به أحقُّ
مريض. زوجي وقالت: عسًال فسألت قدح، يدها ويف سعد بن الليث إىل امرأة وجاءت
قْدرها عىل سألْت قال: قدًحا. تسأل إنما الحارث، أبا يا فقالوا: عسل،47 براوية لها فأمر

قْدرنا. عىل ونعطيها
يل اتخذوا فقال: اليوم ضيٌف بنا نزل لهم: فقال أصحابه إىل يوًما املبارك ابن خرج

منه. ذلك نا فرسَّ فالوذًجا.
يأكل أن بأَس ال الفاكهة: فيها لَّة السَّ فريى أخيه بيت يدخل الرجل يف الحسُن وقال

يستأذنه. أن غري من

تحريف. وهو «املرء»، «أ»: يف 45

والثالثون]. الثالثة الليلة – الثالث [الجزء يف هذا كالمه سبق وقد تصحيف. وهو الحنبل»، «ابن «أ»: يف 46

كلها. مطموسة «ب» ويف حروفها، بعض إال منها يظهر لم «أ» يف الكلمة هذه 47
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شاٌة — آله وعىل عليه هللا صىل — النبي أصحاب من لرجل أُهِديَت عمر: ابن وقال
حتى واحد بعد واحٌد بها يبعث يزل48 فلم إليه، بها وبعث إليها. أحوج فالٌن أخي فقال:
ِبِهْم َكاَن َوَلْو أَنُْفِسِهْم َعَىل ﴿َويُْؤثُِروَن اآلية: فنزلت األول، إىل ورجعت أبيات تسعة تداولها

َخَصاَصٌة﴾.
ظهر ال من عىل فليَُعد َظْهٌر له كان «من ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال الخدري: سعيد أبو قال
الفضل.49 يف منا ألحٍد حقَّ ال أنه رأينا حتى له»، زاد ال من عىل فليعد زاٌد له كان ومن له،
ويعَرى، يلبس وأالَّ ويجوع، يشبع أالَّ قال: املسلم؟ عىل امُلسلم حقُّ ما عمر: ابن وسئل

وصفرائه. ببيضائه يواسيه وأن
يبعث وكان نفقاته، سائر سوى داًرا أربعني جريانه عىل ينفق بكرة أبي ابن وكان

مملوك. مائة عيٍد يوم كل يف يُْعتق وكان األعياد، يف والكسوة باألضاحيِّ إليهم
وإذا إنسانًا، خمسني رمضان شهر من ليلٍة كلَّ يُفطِّر ُسليمان أبي بن اد حمَّ وكان

مائة. مائة وأعطاهم ثوبًا ثوبًا كساهم الفطر يوم كان
الشاعر: وقال

ال��ب��خ��ي��ال ذاك ال��ل��ُه ي��رزِق ول��م ال��ث��ن��اء ُح��س��َن ��ل ت��ؤمِّ أراك
ق��ل��ي��ال؟ وي��ع��ط��ي ك��ث��ي��ًرا 50 ي��ُم��نُّ ب��ط��ن��ٍة أخ��و ي��س��ود وك��ي��ف

َعثَر.» كلما بيده يأخذ هللا فإن السخي، ذنْب عن «تجاَفوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
شح ُوِقي فقد النائبة؛ يف وآوى51 الضيف، وَقَرى الزكاة، أدى «من السالم: عليه وقال

نفسه.»
ولو سلكتُه، ما طريًقا كان لو للبخل! أُفٍّ العزيز: عبد بن عمر أخُت البنني أم وقالت

به. استضأُت ما رساًجا كان ولو لبستُه، ما ثوبًا كان

به. للعلم ذلك وحذف ثالث، أخ إىل بالشاة وبعث األول قال ما مثل قال الثاني أن يفيد الكالم سياق 48

وزاد. املال من فضل ما هنا: بالفضل يريد 49

للسياق. املناسب هو أثبتناه وما النون، غري «ب» يف منها يظهر ولم «أ»، يف مطموسة الكلمة هذه 50

تحريف. وهو وأدى، «أ»: يف 51
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الخمور، رشب وال الفجور وال الفسَق الفتوة ليست العرب: بعض قال األصمعي: وقال
ونائل معسول، ولساٌن مرفوع، ومكاٌن مصنوع، وصنيع موضوع، طعاٌم الفتوة وإنما

مكفوف. وأذًى معروف، وعفاف مبذول،
راحة، يف منه نفُسه صاحبُه؛ الحَسن بالُخلق الناس أسعد املدني: حازم أبو وقال
إذا بذنَبه يُْرشرش وكلبَه صوته، سمع إذا ليَْصَهل فرسه إن حتى ولُده، ثم زوجتُه، ثم
ثم بالء، يف منه نفُسه الناس؛ ألشقى الخلُق السيئ وإن مائدته. [تحت] يدخل وقطَّه رآه،
دابته وإنَّ منه، فَرًقا فيتفرقون رسور يف وهم ليدخل وإنه خَدُمه، ثم ولُده، ثم زوجتُه،

منه. يفرُّ وقطه الجدار، عىل ينزو وكلبَه منه، ترى مما رأتْه إذا عنه لتحيد
وُكْل. ادخْل مكتوب: كيسان ابن باب عىل وكان

عىل ينم لم َمن بأبي ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عىل بكائها يف تقول عنها هللا ريض عائشة وكانت
الشعري! خبز من يشبع ولم الوثري،

فاجعلوا بدَّ ال كان فإن بطٍن، من ا رشٍّ ُملئ وعاءً يخلق لم هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
للريح.» وثلثًا للرشاب، وثلثًا للطعام، ثلثًا

الشاعر: قال

َض��يَّ��ع��وا52 م��ن ح��قَّ ِب��ط��انً��ا َش��بْ��َع��ى أص��ب��ح��وا إذا ي��ب��ال��ون ل��ي��س��وا
يَ��ْرتَ��ُع أم��وال��ه��م ف��ي وال��ك��ل��ُب ب��م��واله��ُم ي��ب��ال��ون وال

خليفة أبا رأيت قال: الدنيا] [إماُم بجرجان إبراهيم بن أحمد بكر أبو لنا وحكى
أللُحسن فقال: وتُْرَفع، تُوَضع حاف الصِّ فرأى وليمٍة إىل ُدعي وقد الُحباب، بن ل53 املفضَّ
يُبَْلْغ ْحفة الصَّ فاتركوا قال: واملخرب. لألكل بل فقيل: وامَلْخرب؟ لألكل أم ُدعينا، واملنظر

قعُرها.
ُمعَجبًا وكان الرغيف، وافَر الطعام، كثري الِخوان، ضخم ثََوابة بن سليمان وكان
من رضوٌب له وكانت مائدته، عىل والغرائب والطرائف البدائع واتخاذ األلوان، بإجادة

تصحيف. وهو «صنعوا»، «أ»: يف 52

تحريف. وهو الحيان، بن املفضل «أ»: يف 53
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دقيق، مكُّوِك54 من الرغيُف املائدة عىل يُوضع الذي خبزه وكان به، إال تُعرف ال الحلوى
العدوي: فرعون أبو قال ولذلك

ع��م��راْن ب��ن ع��م��َر أو ك��َك��ْه��َم��ٍس وُخ��وزاْن55 نَ��ب��ٌط إال ال��ن��اس م��ا
ق��ح��ط��اْن امِّ ِح��ِر ف��ي ح��م��ار أي��ُر س��ْل��م��ان57 رغ��ي��ف ع��ن ِج��راب��ي ض��اق56

ع��دن��اْن أمِّ اْس��ِت ف��ي بَ��ْغ��ٍل وأيْ��ُر

58…
فداِك، ُجعلُت يوًما: إليها فكتب يسار، ذوي لقوم كانت رومية جاريًة رجٌل وَعِشَق
نا يعمُّ بما إلينا هي توجِّ أن فأحب بََقِريًَّة، سكباجًة59 اشتهيت وقد أصحابي اليوم عندي
وجهْت الرُّْقعة وصلت فلما ذكرك. عىل ونرشب لنتغذى نبيٍذ من وَدْستَجًة60 منها، ويكفينا

طلب. بما إليه
َقِليًَّة اشتهيت وقد عندي مجتمعون إخواني نفيس، فدتِْك آخر: يوًما إليها كتب ثم
إليه فوجهْت عندك. منزلتي ليعرفوا والنَّْقل النبيذ من يكفينا وما إيلَّ بها هي فوجِّ َجُزوريَّة
رءوًسا وأصحابي أنا اشتهيت قد فداِك، ُجعلُت آخر: يوًما إليها كتب ثم سأل. ما بكل

منا، أثمان وسبعة منا والكيلجة كيلجات، ثالث هو أو ونصف صاع وهو العراق، مكاييل من املكوك: 54
رطالن. واملنا

نفوًسا. وأسقطهم الناس أألم يقال فيما وهم خوزستان، أهل بالخوازن: يريد لعله 55
تحريف. وهو صار، «أ»: يف 56

فيه. لغة وهي سليمان، أي سلمان: 57

ولكن به يأتوه ولم صمام قفرة بقوم انزل نصه: هذا كالٌم وحدها «أ» يف النقط هذه موضع ورد 58

مبواء: أم يذم وكأنه منه، ما اذهب له: وقالوا موضعه، عىل دلوه

ح��ي��ي��ت وم��ا ال��ج��دال م��ن ن��ح��ن ق��ال��ت ال��ب��ي��ت ف��ي ب��م��ا دع��ي��ت إذا

فلم أيدينا بني التي املصادر مختلف يف عنه بحثنا وقد الكثري، التحريف من كله هذا يف ما يخفى وال
نجده.

. والخلِّ اللحم من يُصنع مرق السكباجة: 59
أثبتنا. ما والصواب «دسجة»، «ب»: ويف النقط، من الحروف مهملة «أ» يف الكلمة هذه وردت 60

دسته. فارسيته زجاج، من كبري إناء والدستجة:
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ذلك: عند الجارية فكتبت يُْروينا. بما النبيذ ومن يكفينا بما إلينا توجهي أن فأحب سمانًا
الرقعة: أسفل وكتبت املعدة. تجاوز ما هذا وحبك القلب، يف يكون الحب رأيت إني

ْة ��دَّ ال��شِّ زم��ن ف��ي ءن��ا ج��ا ح��ب��ي��ٍب61 م��ن َع��ِذي��ِري
ال��ِم��ْع��َدْة ف��ي ال��ح��ب ف��ص��ار ال��ق��ل��ب ف��ي ال��ح��ب وك��ان

جرير:62 وقال

ُق��ُدوُره��ا ِل��ئ��اٌم ت��ن��اج��ي��ه��ا ك��ث��ي��ٌر ب��َم��يْ��س��ٍر63 إال ال��ش��اَة ي��ذب��ح��ون وال

َدْوس: ابنها يف الزبريية َفْرَعة بنُت عادية64 وقالت

ك��رام��ا ن��ف��ًرا دْوس ت��ْش��ب��ه65
��ن��ام��ا وال��سَّ واألن��ف ال��ذَُّرى ك��ان��وا

تصحيف. وهو «حيث»، «أ»: يف 61

وقبله: جريًرا يهجو ذهل بن لغسان البيت 62

ج��ري��ره��ا ك��ل��ي��بً��ا أخ��زى ل��ق��د ج��ري��ر زان��ه��ا ب��ج��ي��ل��ة ك��ان��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
م��غ��ي��ره��ا األت��ان ظ��ه��ر ف��ي ت��ق��اع��س وس��وم��ت ك��ل��ي��ب ي��وًم��ا ن��زع��ت إذا
ج��ع��وره��ا األم��ل��ح��ي��ن ب��ي��ن اس��ودَّ إذا ري��ح��ه��ا ال��ل��ؤم ي��ع��رف ك��ل��ي��بً��ا رأي��ت
إل��خ … … … … … … … ال��ش��اة ي��ذب��ح��ون وال

العلمية. املطبعة طبع ص١٣٤، جرير، ديوان من األول الجزء انظر
ديوان عن والتصويب النسختني، كلتا يف تحريف وهو بالنون، «بمنرس» «ب»: ويف «بمئزر»، «أ»: يف 63

إال يفعلونه ال بال ذو أمر عندهم الشاة ذبح أن يريد العلمية. املطبعة طبع ص١٣٤، ج١، جرير،
زمن يف الجزور يُذبح كما بنصيبه، كلٌّ بينهم وتُفرَّق الجميع فيها يشرتك التي امليرس قداح بواسطة

والقحط. الجدب
النسختني. كلتا يف االسم هذا ورد كذا 64

تصحيف. وهو «أسنه»، «أ»: يف 65
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إدام��ا خ��اَل��ط��ه��م ل��م��ن ك��ان��وا
ال��ط��ع��ام��ا َس��ْغ��بَ��ل ��ا ل��مَّ ��ْم��ن ك��ال��سَّ

وأمرعه.67 وروَّاه وَسْغَسغه66 [بالدُّْهن] رأَسه سغبل يقال:
عرفتم فقد ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول إىل أحب كان الطعام أيُّ أيوب: ألمِّ قيل الواقدي: قال
بطعام أُِتي رأيناه وال بعينه، له يُْصنع بطعاٍم أََمَر رأيته ما فقالت: عندكم؟ بُمقامه ذلك
ُعبادة بن سعد بها أرسل قْصعة من ليلًة عنده تََعىشَّ أنه أيوب أبو أخربني وقد قط. فعابه
فأخربني، إيلَّ فرجع غريها، يَنَْهك لم ما القصعة69 تلك ينهك فرأيتُه َطَفيَْشل،68 [فيها]
خمسة من َعشاءه70 يحرض وكان تعجبه. وكانت الهريسة، له نعمل وكنا له. نعملها فكنا

والكثرة. القلة يف الطعام يكون كما عرشة إىل ستٍة إىل
يسأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فكان ال، وليلًة ليلًة َهِريسة له يعمل زرارة بن أسعد وكان
تعجبه. أنها بذلك فنعرف وها. َهلُمُّ فيقول: نعم. فيقال: ال؟ أم أسعد قصعة أجاءت عنها:
قد ُرَطٌب أيديهم بني وعمر بكٍر أبو ومعه بُقباء ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل صهيب َقِدم
وأصابتْه الطريق يف َرِمد قد وصهيٌب َجراِذين،72 أمهاُت الِهْدم،71 بن كلثوم به جاءهم
أال هللا، رسول يا عمر: فقال آكل، فجَعلُت صهيب: قال الرُّطب، يف فوقع شديدة مجاعٌة
َرِمد؟!» وأنت الرطب «أتأكل هللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال َرِمد؟ وهو الرطب يأكل صهيب إىل ترى

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا] [رسول فتبسم الصحيحة. عيني بشق آكل أنا صهيب: فقال

واحد. واملعنى بمهملتني. «وسعسعه» «ب»: يف 66

املعجمة. بالغني «وأمرغه» «أ»: يف والذي اللغة، وكتب «ب» يف كذا 67

املرق. من نوع الطفيشل: 68
الناسخ. من تبديل وهو القدر، «أ»: يف 69

«عنده». «ب»: يف 70

اللغة كتب عن والتصويب النسختني، كلتا يف تحريف وهو الهرم، ابن «ب»: ويف مربوم»، «ابن «أ»: يف 71

أيدينا. بني التي األعالم ومعجمات
وكتب اللغة كتب عن والتصويب النسختني، كلتا يف تحريف وهو حرادين، «ب»: ويف حرافني، «أ»: يف 72

ثمره، لحالوة الجرذان تحته يجتمع نخله ألن بذلك ي وُسمِّ كبار، الرطب من نوع جرذان: وأم الحديث.
الكبيس. فهي ت جفَّ فإذا رطبًا، جرذان أم وهي إدراًكا، بالحجاز نخلة آخر جرذان وأم
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األعىش: وقال

نَ��َج��ع��ا ف��ي��ه��ُم ط��ع��ًم��ا ال��ن��اُس أب��ص��ر م��ا م��ك��انَ��ُه��ُم وال��س��ل��وى ال��م��ن أُْط��ِع��م��وا ل��و

الُكَميْت: وقال

تُ��نْ��َص��ُب ح��ي��ن ب��ن��ا إال ثُ��ِف��يَ��ْت وال ج��ارن��ا ِق��ْدُر غ��ي��رن��ا ف��ي اس��تُ��نْ��ِزل��ْت وم��ا

عندنا من يطبخه ما ويكون عنده، من يطبخ أن نكلفه لم جاٌر جاوَرنا إذا يقول:
لبن الرَِّغيغة76 وقال: َسِويَطة.75 للَحيْس74 ويقال ِقدَره. ليَنُْصب73 اللحم من نعطيه بما
الرَُّطب واللُّوَقة: 79. الَحُسوُّ ثم النَّجرية،78 ثم الَحِريرة،77 ثم العصيدة، هي وقال: يُطبخ.
ويُبَلُّ بالِفْهر يَُدقُّ الُربُّ والرَِّصيَعة:81 باللبن، وتُْصَلح تَُدق الذرة ِليَقة: والسَّ ْمن،80 بالسَّ

باللبن، يُؤكل ثم يُوَجأ التمر والوجيئة: السمن، من بيشء ويُطبخ
الَخِلَفة.82 لبن من أحىل األلبان من ليس أعرابي: وقال

تحريف. وهو «ينضب»، «ب»: يف 73

نواه. منه يخرج ثم شديًدا فيُعجن وأقط بسمن يُخلط تمر الحيس: 74
تحريف. وهو «الرصيطة»، «أ»: ويف الخلط. وهو السوط من السويطة: 75

دقيق. عليه ويُذَرُّ يُغىل لبن وقيل: الزبد، من حسو «الرغيفة» أن اللسان يف 76

دسم. أو بلبن يُطبخ دقيق «الحريرة» أن اللسان يف 77

وطحني ماء هي وقيل: سمن، عليه حليب لبن هي وقيل: يُخلطان، وطحني لبن النجرية أن اللسان: يف 78

تصحيف. وهو «النحرية»، النسختني: كلتا يف والذي العصيدة. وبني الحسو بني والنجرية: يُطبخ.
واملاء. الدقيق من يُعمل طعام الحسو: 79

الزبدة. اللوقة إن وقيل 80

وهذا وجوه، عدة عىل قلبناها وقد رسمها، يف الحروف مضطربة النسختني كلتا يف الكلمة هذه وردت 81

هنا. املؤلف ذكره الذي باملعنى اللغة كتب يف وجدناه ما هو أثبتناه الذي
النياق. من املخاض الخلفة: 82
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غنم.83 بلبن إبٍل لبن يُْخَلط والَقِطيبَة والنَِّخبسة
سواه. عما باللبن أغنانا الذي هلل الحمد أعرابي: وقال

وسوء والدَّمار الَعَفار وعليه معه.84 يشء ال وَعِفريًا: وَعفاًرا َقفاًرا خبًزا أكل ويقال:
ال 89: وَحثٍّ وَفذٍّ وفًىض 88 َفضٍّ بتمر وجاء يابًسا. 87 فطريًا أي َجبيًزا86 خبًزا وأكل الدار!85

ببعض. بعُضه يَْلَزق
تغديُت وقد ِجيُّ الرُّخَّ فَرٌج عيلَّ دخل قال: هشام أخربني الطويس: الحسن أبو قال
عنده [األكل] فرتكُت [قال:] واالتكاء. األكل تُْحسن إنما هللا، عبد أبا يا فقال: واتَّكأُت،
«فأكلُت90 قال: حاجة. فيك لنا فليس طعامنا تأكل ال كنَت إن إيلَّ: فبعث ذلك وبلغه أياًما،

كان. مما يعتذر فلم أتيته»، ثم شيئًا
وأنشد: ْعَفَصة. الصَّ ْكباَجة91 السِّ ي تسمِّ العرب قال: الفراء أخربني الحسن: أبو قال

ع��ام��ر92 ع��ن��د رح��َل��ه ف��يُ��ْل��ِق��ي يَ��ُج��وء ال��ظَّ��َه��اِئ��ِر ف��ي ي��ع��ت��ادن��ا م��اِل��ٍك أب��و

هنا. كما إبل لبن ال الضأن، بلبن يُخلط املاعز لبن و«القطيبة» «النخيسة» أن اللغة كتب يف 83

معه.» أدم «ال اللغويني: عبارة 84

النار». «وشواء «أ»: يف 85

وهذا اللغة. كتب يف بحث إىل إصالحها يحتاج الحروف مصحفة النسختني كلتا يف الكلمة هذه وردت 86

اليابس. الخبز وهو هنا، املذكور باملعنى الكتب تلك يف وجدناه ما هو أثبتناه الذي
يختمر. أن قبل أُعجل الذي هو «الفطري»: 87

إصالحهما يحتاج الحروف فتَي مصحَّ النسختني كلتا يف الكلمتان هاتان وردت وقد اللغة. كتب يف كذا 88

وجوه. عدة عىل تقليبهما إىل
اللغة. كتب عن أثبتناه وما الكلمتني. كلتا يف تصحيف وهو حب»، وحاء «وقد النسختني: كلتا يف 89

قراءتها، تتعذر الحروف مضطربة النسختني كلتا يف العالمتني هاتني بني التي العبارة هذه وردت 90

الوجه. هذا عىل إثباتها يقتيض والسياق
والخل. اللحم من يُعمل مرق السكباجة: 91

وبجيٌّ … «يجوء» مكان بجو األصل: يف والذي وعاصًما. جابًرا أيًضا ى ويُسمَّ الخبز، أسماء من عامر: 92

فيلقي»، «يلم عليه: ل يُعوَّ ما كتاب ويف اللسان. عن والتصويب تحريف، وهو بعد، التفسري يف وبجوٌّ
«عامر». مكان وجابر
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اآلخر: وقال لغتان. ويَُجوء ويَِجيء93 العرب. تقول هكذا الجوع، مالك: أبو

دائ��ب��ا94 أظ��نُّ��ك إن��ي م��ال��ٍك أب��ا َج��َف��ْون��ن��ي ن��زْل��َت إذْ ال��غ��وان��ي رأي��ُت

يْب. الشَّ هنا ها مالك أبو
عمر عن يُْرَوى الذي الحديث يف ُعبيدة أبي عن الثوري95 أخربني الحسن: أبو قال
ما النَِّقيع َغَرز97 يف لك 96 ألجعلنَّ فقال: شعري، حبة فرسه رْوث يف رأى أنه الخطاب بن
لخيل الخطاب] [بن عمر أحماه باملدينة موضٌع والنقيع قال: املسلمني. شعري عن يشغلك

بالباء. البقيع خالف املسلمني،
املائدة عىل يًدا أطوَل كان َمن أي أعناُقها»، الرجال «أيدي تقول: العرب : الطويسُّ قال

نال. طال َمن أي اإلبل، أعناق الرجال أيدي أي اإلبل، عىل ترجع الهاءُ فأكل، تناول
تصنع كيف الناس: ي ِ ُميَرسَّ عىل يُقِدم كان فيمن األَكَلة بعض سألت األصمعي: قال
حارٍّا َرْوثًا آخذُ قال: َزِمنًا»؟ َك فُعدَّ بَِطنًا كنَت «إذا تقول: والعرب — الِكظَّة َجَهدتَك إذا
فأشتهي [بظهري] بطني يلحق أن ألبُث فال مراًرا، عنه فأختلُف98 ماءه وأرشب وأَْعِرصه

الطعام.
واللَّْقم ، الَحُسوَّ ويَْلَقم بيده، أكله إذا الطعام يَنِْدُف هو : الِكالبيُّ قال األعرابي: ابن قال

يَنِْدف.99 الزبريي: وقال باليد. األكل والنَّْدف: َفة، بالشَّ

وبجيٌّ … «يجوء» مكان بجو األصل: يف والذي وعاصًما. جابًرا أيًضا ى ويُسمَّ الخبز، أسماء من عامر: 93

فيلقي»، «يلم عليه: ل يُعوَّ ما كتاب ويف اللسان. عن والتصويب تحريف، وهو بعد، التفسري يف وبجوٌّ
«عامر». مكان وجابر

كال يف وروايته عليه، ل يُعوَّ وما اللسان عن والتصويب تصحيف. وهو «دانيا»، النسختني: كلتا يف 94

إلخ. … مالك أبا هجرنني الغواني إن مالك أبا الكتابني:
معروف. كالهما والتوزي والثوري التوزي. «ب»: يف 95

ألجعلنك. «أ»: يف 96

وهو عزيز، النسختني: كلتا ويف األنهار. شواطئ عىل ينبت الثمام يشبه نبات بالتحريك: الغرز 97
تصحيف.

إليه. فرتدد إسهال أصابه إذا الخالء، إىل اختلف يقال: 98

الناسخ. من وقع نقًصا العبارة هذه يف أن يظهر 99
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األعرابي: ابن وأنشد

ُك��تْ��ُم وب��ط��ونُ��ه��ْم ��ًرا م��ت��ض��مِّ ف��ي��ه��ُم ُع��ب��ادة ب��ن��ي ض��ي��ف وي��ظ��ل

جذوُعه. ذََوْت100 قد الذي أي ر امُلَضمَّ كالنخل والنحافة، الُهزال ر: والتََّضمُّ ممتلئة. أي
َضلَّ الَِّذيَن * أَْعَماًال يَن ِباْألَْخَرسِ نُنَبِّئُُكْم َهْل تعاىل:101﴿ُقْل هللا قول يف نَبُوذي الشَّ قال
يل كانت الحسن: أبو قال غريُهم. ويأكل يَثُْرُدون الذين قال: نْيَا﴾؛ الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َسْعيُُهْم
عينها تقع فال اَرة، ُجمَّ كأنها ذراٍع يف َطْلَعٌة، كأنها ا كفٍّ فتُربز املائدة عىل معي تجلس ابنة
فيُْربز يل، ابٌن املائدة عىل معي يجلس وصار فزوجتها، بها، تْني خصَّ إال نفيسٍة أكلٍة عىل
طيبٍة لقمٍة إىل عيني تسبق إْن104 فوهللا َكَربَة،103 كأنها ذراٍع يف ِكْرنَافة،102 كأنها ا كفٍّ يل

إليها. يُده سبقْت إال
كبدها. من وآكل أنحرها أن ناقتي بلَّغتْني إذا نذرُت إني ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي أعرابي وقال

جازيتَها!» «بئسما قال:
بعريي. هذا وقال: فأخذه بُْخِتيٍّا األمري باب عىل فرأى فطلبه، له بعريًا أعرابيٌّ أضلَّ
وتركه منه فضحك َت. تَبَخَّ األمري علف أكل ملَّا فقال: . بُْختيٌّ وهذا بعريًا أَْضَللَت إنك فقال:

ويعجبه]. قوَله [يعيد
ما جسُمه: فأعجبه رآه وقد — لسالم هشاٍم قول ومنه وتراكُمه، اللحم ِغَلظ الِكْدنة:
إذا قال: تَأِْجمه؟105 أما قال: والزيت. الخبز قال: طعاُمك؟ فما منك، أحسن ِكْدنٍَة ذا رأيُت
األحول َلِقَعني106 فقال: بََرًصا. جسمه يف أصاب وقد خرج ثم أشتهيه، حتى تركتُه أََجمتُه

عليه. صىل حتى املدينة من هشام خرج فما بعينه،

«ب»: ويف القاف. تشديد مع بالراء «رقت» صوابه: ولعل تحريف، وهو بالواو، «وقت» «أ»: يف 100

الكالم. سياق يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه ولعل أيًضا، تحريف وهو والراء، املهملة بالدال «درت»
وجل. عز قوله يف «ب»: يف 101

السعف. قطع بعد النخلة جذع يف تبقى التي الكرب أصول الكرنافة: 102
منها. تُقطع التي العراض الغالظ السعف أصول بالتحريك: الكربة 103

نافية. هنا فإن تسبق، ما أي تسبق: إن 104
ملَّه. الطعام: أجم 105

بها. أصابه أي بعينه: لقعه 106
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ِفْلَقة،109 وُخبَْزتُه ُعْلَقة، وغذاؤه108 ِسْلَقة، مَرقتُه الفقري 107: القاصُّ األعىل عبد وقال
الشوك.110 كثرية أي ِشْلَقة، وسمَكتُه

حماقة. السوق يف األكل سلمة: بن رجاء قال
ُحَفالة،112 وال ُجْمٍع111 وال ُقْرٍص عىل تقدر ال مفلس إنك عمرو: بن لذؤيب قيل

بالفأر.113 عامٌر وبيتك
أنهم إال عنه التحول من يمنعهم114 كان إن البتة الثالث الطالق عيىس: بن عيل قال
شيئًا يأخذ أحد وال هناك ِهرَّ ال ألنه فيه، ألمنهم بيته يف يأكلونها الناس أطعمة يرسقون

ماءٌ. فيها لهم ُسِكب ت جفَّ كلما ماءً مملوءًة مِلْسقاًة لهم وإن يُْؤذَْون، وال
عقالء. قوٍم عن كالخرب التلميح عىل الفأر عن الخرب جعل

واألرض.» السموات بركات له ر وسخَّ أكرمه هللا فإن الخبَز «أكرموا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
آخر: وقال

ال��ُج��َالِح ب��ن��ي م��ن ش��ي��ٍخ ُس��ع��ال ال��ُم��ْم��ت��اح َس��ْح��ِب��ه��ا115 ص��وَت ك��أن
آِح ��ع��ال ال��سُّ ب��ع��د م��ن ي��ق��ول

املهملة. بالعني «العاص» «أ»: ويف املعجمة، بالضاد «القايض» «ب»: يف 107

تصحيف. وهو «وعداؤه»، «ب»: ويف «ورداؤه»، «أ»: يف 108

كالِفْلذة. القطعة، والفلقة: الطعام. من به يُتبلَّغ ما العلقة: 109
ويكون الضفدع، كهيئة ذنَبه عند رجالن، له صغري السمك خلقة عىل يشء الشلقة أن اللغة كتب يف 110

جلنبو. بأبي عندنا املعروف ولعله البرصة، أنهار يف
ونحوه. الطعام من قبضته أي الكف، جمع يمأل ما امليم: وسكون الجيم بضم الجمع 111

إرادته تصح الثالثة املعاني هذه من كلٌّ اللبن، رغوة من رقَّ ما أو الدهن، عكر أو الحثالة، الحفالة: 112
تحريف. وهو صقالة»، «وال «أ»: ويف هنا.

الطعام. من خلوه مع بالفأر عامًرا بيته كون تعليل يفيد ما سيأتي 113

الِفَرئَة. عىل يعود الضمري «يمنعهم»: 114

«واملمتاح»: تصحيف. وهو «شحنها»، «ب»: ويف البرئ. من بها يُستَقى التي البكرة سحب أي سحبها: 115

البرئ. من أخرجه إذا املاء» «امتاح ِمن
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من القوم رئيس يُْحِرزه ما والنَِّقيعة: ثانيًة. ن يُسخَّ واء الشِّ الرَّجيع: األصمعي: قال
صعصعة: بن ملعاوية عمر بن عيىس أنشدني وقال: نَقاِئع. والجمع تُقَسم، أن قبل الغنيمة

ال��نَّ��ْه��ِب نَ��ق��ائ��َع ��ف��ار117 ال��شِّ َل��ْح��َب ع��رائ��ُك��ه��ا116 لُ��ح��ب��ْت ال��ذَُّرى م��ث��ُل

ُمَهْلهل: وقال

اِم ال��ُق��دَّ نَ��ِق��ي��ع��َة ال��ُق��َدار ض��رَب رءوَس��ه��م ب��ال��س��ي��وف ل��ن��ْض��رب إن��ا

قادم. والواحد الجيوش، رؤساء ام: والُقدَّ أيًضا. املِلك والُقدار: الجزَّار، الُقَدار:
ِقْدٍر: هدير يصف أوس بن َمْعن118 وقال

ُق��يَّ��ُل ال��م��ح��لَّ��ة ف��ي ُدْه��ٌم ع��وائ��ذُ ف��ك��أن��ه��ا أم��واُج��ه��ا ال��تَ��َط��َم��ْت119 إذا
تُ��ْش��َع��ُل ب��ال��َج��ْزل وه��ي ِق��َراه��ا ل��َوْش��ك رأي��تَ��ه��ا ال��ُم��ْرِم��ل��ون120 ان��ت��ح��اه��ا م��ا إذا

عريكة. جمع أسنمتها، أهزلت أي عرائكها: لحبت 116
«السكاكني» أي — الشفار تقطع كما أي القطع، بمعنى الشطر هذا يف اللحب إلخ: … الشفار لحب 117
النياق تلك السفر يهزل كما أي الشني، مكان املهملة بالسني السفار لعله أو العظيمة. النياق لحم —

وشحم. لحم من فيها بما فيذهب بمشقته
ليبزج يف املطبوع أوس بن معن ديوان يف الشعر هذا ورد وقد «بكر». «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 118

وأولها: العاص، بن سعيد بها يمدح قصيدة من ،١٩٠٣ سنة

ع��ي��ه��ل ع��وج��اء وه��ي ال��ف��ي��اف��ي ف��روج م��ط��ي��ت��ي ج��اب��ت ال��خ��ي��ر س��ع��ي��د إل��ي��ك

سوًدا خيًال دهم» «عوائذ بقوله ويريد غليانها، عند القدر يف ما اضطراَب هنا األمواج بالتطام يريد 119

مكان «عواتب» ويُْرَوى القائلة. من وقيَّل: أوالدها. معها التي الخيل بتلك القدور شبَّه النتاج. حديثات
أثايفَّ عىل تُوضع ألنها بها القدر شبَّه رابعتها، وُعِقرت قوائم ثالث عىل تميش التي وهي «عوائذ»، قوله

ثالث.
امتطاها ما «إذا النسختني: كلتا يف والذي الغليظ. الحطب والجزل: أزوادهم. نفدت الذين املرملون: 120

تحريف. وهو املوقدون»،
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تَ��ْج��ُف��ُل ح��ي��ن ُرزًَّم��ا ال��ِج��م��ال ك��ه��ْدر تَ��َغ��ْط��َم��ط��ْت م��ا إذا ل��ْغ��ًط��ا121 ل��ه��ا س��م��ع��َت

آخر: وقال

وم��غ��ن��م��ا ع��ي��ًش��ا122 ال��ح��يِّ َس��نَ��ام وَك��ْش��ُط ن��اِض��ٌب وال��ِع��ْرُق ال��ِع��ْرق َف��ْص��ُد ك��ان إذا
��م��ا ُم��َح��مَّ م��اءً ال��ُخ��وِد َغ��ب��وق وص��اَر ِش��وائ��ه��م خ��ي��َر ال��ِق��دِّ ع��ت��ي��ُق123 وك��ان
��م��ا م��ق��سَّ نَ��ْه��بً��ا ال��بَ��ْرك ب��ق��اي��ا وع��ادت ِج��لَّ��ًة َم��ق��اِح��ي��َد124 ُدْه��ًم��ا ل��ه��م َع��َق��رُت

كما لها العالج من بيشء الدم ذلك وعالجوا اإلبل فصدوا القحط كان وإذا قال:125
النَّقاِنق126 تُؤكل كما فيُؤَكل تطبخه، أو تشويه ثم امُلْرصان يف تجعله فإنها الرتك، يصنع

ذلك. أشبه وما
الحيوان، جميع وكذلك البعري لهزال الدم قلة يعني فإنما ناِضٌب»، «والِعْرق قوله: وأما

والسمني. امَلْهُزول بني كان إذا دًما يكون ما وأكثر

النسختني: كلتا ويف القدر. نشيش وهو مًعا، بفتحهما اللغط ثانيه): وتسكني أوله (بفتح اللغط 121
أي وتغطمطت: ليبزج. يف املطبوع أوس بن معن ديوان عن والتفسري والتصويب تحريف. وهو «لفًظا»،
ذلك ورد كما أفواهها، بها تفتح ال حلوقها من أصواتها تخرج التي اإلبل: من والرزَّم غليانها. يف صوَّتت
املهملة بالحاء «تحفل» النسختني: كلتا ويف أوس. بن معن شعر يف البيت هذا عىل املكتوب التفسري يف

تصحيف. وهو بالجيم، «تجفل» مكان
من فيها ما وتأخذ حية وهي اإلبل أسنمة تشق الجدب يف العرب وكانت ومطعًما»، «زاًدا رواية: يف 122

وتأكله. الشحم
الثاني بالشطر ويشري أجدبت. إذا وتأكله تشتويه العرب وكانت الجلد، من القديم أي القد: عتيق 123

يف يرشبنه أي به، يغتبقن اللبن يجدن ال الناعمات) الحسان الشوابُّ (وهن الخود إن حتى اللبن، قلة إىل
مكان بالجيم «الجود» األصل: ويف سخنه. إذا املاء م حمَّ يقال: ن، املسخَّ الحار املاء يرشبن فهن املساء،

تصحيف. وهو بالخاء، «الخود»
الباركة. اإلبل والربك: منها. العظيمة والجلة: األسنمة. العظيمة النياق: من املقاحيد 124

مذكور. أقرب هو إذ األصمعي ولعله املؤلف، عنه روى من أي «قال»: 125

الكتب. من راجعناه فيما الطعام من النوع هذا نجد لم 126
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أََحٍد عىل وأَْجدى127 اإلبل من خريًا مذكوًرا الناُس ذكر ما لوليَّة: السَّ هشام أم وقالت
ُرِوي. هكذا بخرٍي.

نُِحَرْت وإن أَْرَوْت، َحلبْت وإن أبعدْت، مشْت وإن أثقلْت، َحمَلْت إن األندليس: وقال
أَْشبَعْت.

بخمس باُجَمرْيَى128 قدمُت قال: يسار بن العزيز عبد عن الهيثم، الحسن أبو قال
ِربْعي بن ِعكرمة فلِقيني بها ُمَعْسِكٌر وهو مصعب زمن يف وذاك دقيق، َسفائف129
ألًفا وخمسني مائًة أعطيك فإني قال: ألًفا. بتسعني قلُت: أخذتَها؟ بكم فقال: الشيباني
فأخذوا هللا تيم بنو فجاء قال: دقيق. يومئٍذ املعسكر يف وما إليه فدفعتُهنَّ َرني. تؤخِّ أن عىل
األرض من َرْهَوٍة130 إىل جاءوا ثم حيالهم، عىل يَْعِجنون قوٍم كلُّ فجعل الدقيق، ذلك
فرًسا فأخذوا أقبلوا ثم فيها، العجني ذلك طرحوا ثم الحشيش، فيها جعلوا ثم فحفروها
فدفعوا الحفرية، إىل انتهوا حتى يتبعهم وهو133 أقبلوا ثم عنه، فخلَّْوا 132… َوِديًقا131
َحفرية يف وقع حوشب فرس إن الفريقان: وتنادى الفرس، وتبعها فيها الوديق الفرس

عكرمة. فغلبه قال: بالَعَمد. إال أخرجوه فما عكرمة

أثبتنا. ما صوابه ولعل تحريف، وهو واجاءه، «ب»: دون وحدها الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 127

«أ» يف والذي الزبري. بن مصعب فيه يعسكر كان املوصل أرض من تكريت دون موضع باجمريى: 128

التاريخ كتب عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو بأحمز، «ب»: دون وحدها القصة هذه فيها الوارد
لياقوت. البلدان ومعجم

وهو «سقائف»، األصل: ويف الزنبيل. نحو الخوص من النسيجة وهي سفيفة، جمع السفائف: 129
تصحيف.

األرض. من املنخفض املكان الرهوة: 130
الفحل. شهوة وهو الواو، بكرس الوداق من الوديق: 131

لرجل ذُكر آخر فرس إىل أقبلوا أنهم يفيد األصل من ساقط كالم النقط هذه موضع أن لنا يظهر 132

الفرس فدفعوا بعد: يأتي فيما قوله من أخذًا وذلك هنا، ما إلخ … عنه فخلوا حوشبًا، ى يُسمَّ منهم
القصة. إلخ … الفرس وتبعها فيها الوديق

الحاشية يف ذلك عىل نبهنا كما نقًصا فيه فلعل الكالم، يف يُذكر ولم ذُكر، آخر فرس أي «وهو»: 133

هذه. قبل التي
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شاعر: قال

ع��م��اِر أب��ي��ات ف��ي ال��ل��ه أب��ات��ك134 ل��ه أق��ول أن إال ال��ض��ي��ف أش��تُ��ُم ال
ق��اري وال َع��فٍّ ال ال��م��ك��ارم ع��ن ُم��ع��تَ��ِن��ٍز135 أب��ي��ات ف��ي ال��ل��ه أب��ات��ك١٣٤
ال��ن��اِر َم��لَّ��ة ف��ي ض��ي��ف��ه ك��أن��م��ا136 م��ك��رم��ٍة ك��ل ف��ي زاه��ٍد ال��ن��دى َج��ْل��د

آخر: وقال

م��س��ت��ع��ج��ْل ُم��َواش��ٌك ف��إن��ه ُك��ْل َويْ��ًه��ا ل��ه ق��ي��ل إذا وه��و
يَ��نْ��ُك��ل أن ب��ه أَْح��ِج ف��إن��ه ُف��ْل َويْ��ًه��ا137 ل��ه: ق��ي��ل إذا وه��و

بنيَّ كما لبني بحدٍّ يؤكل أن هللا أراد ولو له، حد ال قال: بَع؟ الشِّ حدُّ ما لصويف: [قيل
والعادة؟ والعارض واملزاج الطباع مختلفو واألَكَلُة حد لألكل يكون وكيف الحدود. جميع

شاء.] كما شاء ما عىل شاء من يأكل حتى الشبع حد إخفاء يف ظاهرة هللا وحكمة
إقامة عن وثبَّط الفرائض، أداء عىل ط نشَّ ما فقال: الشبع؟ حد ما لصويفٍّ: وقيل

النوافل.
عىل ويبعث القوم، ويُضِجر النوم، يجلب أن حدُّه فقال: الشبع؟ حد ما ملتكلم: وقيل

اللوم.
الِجلِّ عىل ويُْؤتَى الزاد، آخر أنه عىل يؤكل أن قال: الشبع؟ حد ما لطفييل: وقيل

. والدِّقِّ

يقتيض الشعر وسياق املوضعني، كال يف «أثابك»، «ب»: دون وحدها الشعر هذا فيها ورد التي «أ» يف 134

اللغة. كتب عن نقًال أثبتنا ما
والصواب السياق، يناسب معنًى له نتبني ولم «معتمر»، وحدها: الشعر هذا فيها ورد التي «أ» يف 135

بعيًدا. ي املتنحِّ واملعتنز: أثبتنا. ما
ما يقتيض الشعر وسياق تحريف. وهو ضيقه»، «كأنهم وحدها: الشعر هذا فيها ورد التي «أ» يف 136

موضعها. النار: وملة أثبتنا.
ويف وتنكَّب. النداء عن نكل فالن، يا فقيل: األمور لعظائم باسمه نُودي إذا أي بالفاء: فل» «ويًها 137

كلمة وويًها: اللسان. عن والتصويب الكلمتني، كلتا يف تصحيف وهو ويتكل، … بالقاف «قل» األصل:
واستحثاث. حضٍّ
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يف عندنا وأما أدري، فال حارضة يا عندكم أما قال: الشبع؟ حد ما ألعرابي: وقيل
وانتفخ الحلق، وأساغه الرضس، عليه ودار اليد، إليه وامتدت العني، وَجَدِت فما البادية
والتوت األضالع، منه وتقوَّست املعدة، منه واستغاثت الحوايا، عليه واستدارت البطن، به

املوت. منه وِخيف املصارين، عليه
ملا شهوة وأبقى املزاج، وحفظ الطبيعة، عدَّل ما قال: الشبع؟ حد ما لطبيب: وقيل

بعد.
وأنت وتأكل حان، ِرسْ كأنك الجفنة إىل تثب أن قال: الشبع؟ حد ما ار: لقصَّ وقيل
كأنك وتستلقي سكران، وأنت وتَدَع َهيْمان، كأنك وتبلع شيطان، كأنك وتَْمَضغ غضبان،

أََوان.138
متقزٍِّز، وال عائٍف غري يديك بَعْرشِ رأيت ما تأكل أن قال: الشبع؟ حد ما ال: لحمَّ وقيل

متعزِّز. وال كارٍه وال
أال قال: السكر؟ حد فما قيل:140 ْكر. السُّ حد قال: الشبع؟139 حد ما ح: ملالَّ وقيل
شدة من الفرض، من النافلة وال العرض، من الطوَل وال األرض، من السماء تَعرف
قال: مثله؟ الشبع جعلت فِلم محرَّم السكر فإن له: قيل والقرض. والقطع والكرس النَّْهس
بالسكينة معروٌف واآلخر والخسار، بالعيب موصوٌف السكرين أحد ُسكران: هما صدقتم،
عند هللا ي يسمِّ ال من الهيضة تصيب إنما قال: الَهيَْضة؟ تخاف أما [له]: قيل والوقار.
ويَْقَرم ويستمرئ يَْهِضم فإنه وشكره هللا ذكر من فأما فيه، النعمة عىل يشكره وال أكله،

الزيادة. إىل
نََفى ما األكل من هللا أحل وإنما كله، حراٌم الشبع قال: الشبع؟ حد ما لبخيل: وقيل
يف الناس هلك وهل املرح، وبني اإلنسان بني وحال الرََّمق، وأمسك داع، الصُّ وسكَّن الَخوى،
بكل لوكَّل إماٌم للناس كان لو وهللا واالحتشاء؟ والِبطنة والتضلُّع بالشبع إال والدنيا الدين
ويفشو التعدي، يزول حتى العدالة، وحالة الصحة، عادة عليهم يحفظ من منهم عرشٍة

الخري.

الواو). (بسكون كاألون العني)، (بكرس العدل األوان: 138
أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «الشبع»، مكان «األكل» «ب»: يف 139

«قال». «أ»: يف والذي أنسب. وهو «ب» يف كذا 140
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وزاد الوريد، وأدرَّ الظهر، وأحَمى العُضد، شد ما قال: الشبع؟ حد ما لجندي: وقيل
الشجاعة. يف

الليل، وقيام النهار صوم وبني بينك يَُحل لم ما قال: الشبع؟ حد ما لزاهد: وقيل
به. إلحساسك صدقه عرفَت جائٌع إليك شكا وإذا

أعرف؟ ال ما أصف فكيف به، يل عهد ال فقال: الشبع؟ حد ما ملدني: وقيل
يُخَىش. حتى يُحَىش أن قال: الشبع؟ حد ما ليمني: وقيل

املوت. من تدنو حتى تأكل أن قال: الشبع؟ حد ما لرتكي: وقيل
عىل وُدِفن بالتَُّخمة، مات من قال: الشهداء؟ أفضل من القاص: ويه141 لِسمِّ وقيل

الَهيَْضة.
وثُقلت لسانك، وبِكم عيناك، جحظت إذا قال: الشبع؟ حد ما لسمرقندي: قيل
فما أوله هذا كان إذا له: قيل الشبع. أوائل يف فأنت عقلك؛ وزال بدنك، وارجحنَّ حركتك،

نصفني. تنشق أن قال: آخره؟
النقي األُرزِّ من الشبع ألن كاملحال، هذا عن املسألة قال: الشبع؟ حد ما لهندي: قيل
امَلُدوف142 الِبلَّور، الجام عىل املغروف والحليب، باللبن املطبوخ الحب، الكبار األبيض
يف األمر يختلف هذا وعىل الذرة، وخبز اململوح السمك من للشبع مخالٌف الفائق؛ بالسكر
إن أنه له يقع أن إىل قال: اإلنسان؟ يأكل أن ينبغي متى إىل هذا، فدع له: فقيل الشبع.

النار. إىل نفُسه زهقْت لقمة أراد
حماري مىش ما آكل أن أحب ولكن أدري، ما وهللا قال: الشبع؟ حد ما مُلكاٍر: قيل

املنزل. إىل املنزل من
أنتهي كنُت ولو الحد، أعرف فما األكل أواصل أنا قال: الشبع؟ حد ما ال: لجمَّ قيل
أثُرد، وساعًة امَللَّة، أََملُّ [وساعة الدقيق، 143 ألتُّ ساعًة أني أعني فيه، الحال لوصفُت
إال الشبع، من بلغُت أني فأدري فراغ يل فليس اللِّقاح، لبن أرشب وساعًة آكل،] وساعًة

الكتب. من راجعناه فيما عليه نقف ولم األصول، يف االسم هذا ورد كذا 141

تحريف. وهو «املدفون»، النسختني: كلتا ويف املخلوط. املدوف: 142
«أعجن». «ب»: يف 143
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كان أكثر كانت كلما الرحمة وأن رحمة، األكل وأن عذاٌب الجوع أن الجملة يف أعلم أنني
أرىض. عنه144 وهللا أقرب هللا إىل العبد

اجتمع ما أحسَن ما عليه: أقرأ وكنُت — الجزء من املوضع هذا بلغُت ملا الوزير قال
لليلٍة دعه قال: آخر.145 جزء منها بقي قلت: يشء؟ منها بقي هل األحاديث! هذه من
مائدًة قال: تشتهي؟ ما املدينة: جامع يف لصويفٍّ قيل قلت: الوداع. ملحة وهات أخرى

بيضاء. حمراء وِقْدٌر صفراء، ثريدٌة فيها اء،١٤٦ َرحَّ جفنٌة عليها َرْوحاء،146
وانرصفُت. تقدم! ما بمثل إال تودِّع [أال] اآلن أبَيَْت148 قال:147

العبد». «عن «ب»: يف 144

«آخر». قوله: مكان «واحد» «ب»: يف 145

كذلك. اء والرحَّ عريضة، واسعة كانت إذا روحاء، جفنة يقال: 146

الوزير. أي «قال»: 147

عىل إثباتها يقتيض والسياق قراءتها، تتعذر الحروف مهملة النسختني كلتا يف الكلمة هذه وردت 148

الوجه. هذا
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الفن. هذا من بقي ما فقرأُت حرضُت ثم
فزارة:1 من رجٌل قال

وت��ق��دِح��ّرْ س��اع��ًة وت��ت��م��طَّ��ى2 ت��ِه��ّرْ وأح��ي��انً��ا أح��ي��انً��ا ت��ن��ب��ح
وتَ��أْت��زر ث��وبُ��ه��ا ع��ن��ه��ا ي��س��ق��ط م��ن��ك��س��ر ب��ع��وٍد ��يْ��ف3 ال��ضَّ ع��ل��ى ت��ع��ُدو
ت��ع��ت��ذْر ل��ح��م��ه��نَّ م��ن ألص��ب��ح��ْت ُج��ُزر ع��ش��ر ب��ي��ت��ه��ا ف��ي نُ��ح��رْت ل��و

هذه يف ورد ما وبعض العرب، ولسان املعاني ومجموعة واألضداد املحاسن يف الرجز هذا بعض ورد 1

يُذكر لم ما وهو اللسان، يف ورد ما وهذا هناك. يرد لم هنا ورد ما بعض أن كما هنا، يرد لم الكتب
هنا:

ال��ص��ب��ر ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا ال��ص��وت ص��ه��ص��ل��ق أم��ر غ��ي��ر ض��ن��ؤه��ا ح��وار أم

إلخ. … تختمر ال أصداغها سائلة
أثبتنا. ما يقتيض والسياق تحريف، وهو «وتمطر»، النسختني: كلتا يف 2

الذئب». «عىل اللسان: يف 3



واملؤانسة اإلمتاع

ت��ف��ّرْ وال ق��ات��َل��ه��ا5 َم��ن يَ��ِف��رُّ م��ن��ه��م��ْر ودم��ٍع 4 َس��حٍّ ب��َح��ِل��ٍف

باب. للسِّ املتهيئ : امُلْقَدِحرُّ
األَسدي:6 ُدالمة أبو وقال

تَ��َس��ُع7 وال��ِح��راُد ال��َه��ِب��ي��د م��ن ي��ش��ب��ُع ال ال��ذي ال��ض��ي��َف يُ��ش��ب��ع ق��د
َدُع��وا أو ب��ه��ذا ارُض��وا ي��ق��ول ث��م

آخر: وقال

ف��نَ��ثَ��ْل ولَّ��ى ث��م ل��ج��ارتَ��يْ��ِه واك��ت��ح��ْل تَ��َدرَّى8 أض��ح��ى إذا ح��ت��ى
وال��ُج��َع��ْل ال��َق��َرنْ��بَ��ى األنُ��وَق��يْ��ِن9 ذْرَق

مخطوطة نسخة منه املحفوظة السكيت البن املنطق إصالح كتاب يف كما متتابع، كثري أي سح: 4

وهو «سبيح»، واألضداد: املحاسن وكتاب املعاني مجموعة ويف لغة. ٣٤١ رقم تحت املرصية الكتب بدار
تحريف. وهو «سيح»، األصل: يف والذي الوصف. عىل ال اإلضافة عىل يستقيم

الكلمتني. كلتا يف تصحيف وهو تقر»، «وال … بالتاء «تفر» األصل: يف 5

من راجعناه فيما دالمة ألبي النسبة هذه نجد ولم «األسامي»، وحدها: الكالم هذا فيها الوارد «أ» يف 6

أثبتنا. ما الصواب فلعل أسد، لبني موًىل كان دالمة أبا أن وجدناه والذي الكتب،
وتسع: املعجمة. الذال أو املهملة بالدال حردون الواحد الضباب، ذكور والحراد: الحنظل. حب الهبيد: 7

كثر. مهما ألكله تتسع أي
يف والذي املشط. واملدراة: واملدرى تمشط، أي وتدري: للجاحظ. الحيوان كتاب يف الشعر هذا ورد كذا 8

راث. أي ونثل: تحريف. وهو «لجارتيْه»، قوله مكان «لجاذبته» وحدها: الشعر هذا فيها الوارد «أ»
وذكر الحيوان كتاب يف الجاحظ قاله وغريها، الرخم من العذرة يأكل ما كل عىل يطَلق لفظ األنوق: 9
فرس وقد القوائم. طويلة بيسري منها وأعظم كالخنفساء دويبة والقرنبى: ذلك. عىل شاهًدا الشعر هذا

هنا. معناه يستقيم وال الهواء، يف يبيض الذي الطري بأنه أيًضا األنوق اللغويون
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آخر: وقال

ُج��َع��ْل أَْل��َف��ْي وح��َده ��ي يُ��َع��شِّ ب��ات وأَك��ْل] ب��ط��ع��اٍم أت��ْوه [إذا10

النجم: أبو وقال

ك��ال��ِم��ْرج��ِل َغ��ْل��َص��َم��ٍة12 ف��ي أج��وَف ال��ج��دوِل] م��ث��َل ال��َج��ْدَوِل11 م��ن [تُ��ْدن��ي
ال��ج��ْح��ف��ِل وب��ي��ن َوِري��َديْ��ه��ا14 ب��ي��ن ال��ِم��ْس��َح��ِل13 ك��ص��وت ل��ل��م��اء ت��س��م��ُع
أْه��دِل16 وِش��دٍق ج��وٍف ل��ه��ا ق��ذُف ع��ِل م��ن أت��تْ��ه��ا ُط��ْرٍق م��ن يُ��ل��ق��ي��ه15
َج��نْ��دِل ف��ي َدْه��َدَه��تْ��ه��ا17 َج��نْ��دل��ٌة ال��ُم��ْس��ت��ع��ِج��ِل َج��ْرع��ه��ا ص��وَت ك��أنَّ

«بات بقوله: ويشري به. املعنى لتمام للجاحظ الحيوان عن أثبتناه وقد األصل، من ساقط الشطر هذا 10

تقتات الجعل ألن جعل، ألفا منه يخرج مما تعىش أكل إذا إنه فيقول الرباز، كثري أنه إىل إلخ» … يعيش
الجاحظ. قاله بالرباز.

الذي بالجدول فيشبهه فمها سعة إىل ويشري بدونه. املعنى يتم وال األصل، من ساقط الشطر هذا 11

منه. يُرشب
والعنق. الرأس بني الذي اللحم هي وقيل: بالحلق، الحلقوم متصل الغلصمة: 12

املربد. واملسحل: للمخاطب. «تسمع» يف الضمري 13
وهو «مديديها»، األصل: يف والذي العربي. العلمي املجمع مجلة يف املنشورة النجم أبي أرجوزة يف كذا 14

شفتها. بالجحفل: ويريد تحريف.
مجلة يف املنشورة النجم أبي أرجوزة عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «يكفيه»، األصل: يف 15

«قذف». بعد: قوله وفاعله املاء، يلقي أي ويلقيه: ١٩٢٨م. سنة العربي العلمي املجمع
املسرتخي. األهدل: 16

دحرجتها. أي دهدهتها: 17
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آخر: وقال

يُ��َم��ّلْ ال ��واء ال��شِّ إن ل��ن��ا ��ْب19 َض��هِّ ال��ع��م��ْل ف��ي ال��ُم��َط��رِّي18 ل��ل��ط��اه��ي ي��ق��ول
ب��ال��بَ��َدْل وأَْل��ِح��ْق ذا ِم��ن ل��ن��ا ��ْل َع��جِّ ِب��َخ��ّلْ أََج��ْم��ن��اه20 ق��د إم��ا ��ْح��ِم ب��ال��شَّ

األعرابي: ابن وأنشد

وال��ص��دي��ِق وال��ص��اح��ب وال��ج��اِر ول��ل��رف��ي��ِق ل��ل��ض��ي��ِف أع��ددُت
م��رزوِق أب��ي َم��ْع��ز م��ن ح��م��راءَ ال��لَّ��ُص��وِق ْرَدِق21 ال��دَّ ول��ل��ِع��ي��ال
ال��رِّي��ِق ق��ل��ي��ل ال��َم��سِّ ب��ل��يِّ��ن ال��رف��ي��ِق ال��ح��ال��ب خ��دَّ تَ��ْل��َح��ُس
َح��ِن��ي��ِق َح��ِرٍب ض��بٍّ ف��ح��ي��ُح22 ال��َف��ِت��ي��ِق ُش��ْخ��ِب��ه��ا ص��وَت ك��أنَّ

ال��ض��ي��ق أش��دَّ ض��اق ُج��ُح��ٍر ف��ي

أيًضا: وأنشد

24 ال��نَّ��ِس��يِّ ب��اردِة وَش��ْك��وٍة 23 ِن��يٍّ َق��يْ��ٍل ِم��ْق��راِة ف��ي ل��ك ه��ل
؟ ال��ثُّ��ِديِّ ن��اه��َد ت��راه ح��ت��ى ��ِويِّ ال��ضَّ ال��رج��ل ل��ح��َم تُ��ْخ��ِرج25

بالتوابل. خلطه إذا الطعام: وطرَّى باألفاويه. الطعام يخلط الذي الطاهي املطري: 18
الحجارة عىل اللحم يشُّ أيًضا: والتضهيب االستعجال. يريد النضج، كامل غري شيئًا اشو أي ضهب: 19

املحماة.
مللناه. أي أجمناه: 20

تحريف. وهو «الزردق»، األصل: يف والذي الصغار. الصبيان الدردق: 21
اللغة. كتب عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «يحنح»، وحدها: الشعر هذا فيها ورد التي «أ» يف 22

الضب. صوت والفحيح:
هذا ورد وقد القائلة. وقت النهار نصف يُرشب الذي اللبن والقيل: فيه. يُقَرى الذي اإلناء املقراة: 23

تصحيف. من فيه ما يخفى وال بي؟» بقيل املعرى يف لك «هل هكذا: األصل يف الشطر
املاء. عليه يُصب الحليب اللبن والنيس: واملاء. للبن يُتَّخذ أدم من وعاء الشكوة: 24

الضامر. املهزول تُسمن أي الضوي»: الرجل لحم «تخرج 25
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حبيب: ابن وأنشد

وح��اِزِر27 َح��َل��ٍب م��ن َش��ُروبُ��ه��م األص��اغ��ِر ��بْ��ي��ة ال��صِّ َل��ُق��وُح26 ِن��ْع��م
ال��َخ��واِص��ر ��ِز نُ��شَّ ال��ِف��ق��اح28 ُوْض��َع ال��م��آزر ��َط ُس��قَّ يَ��ُروح��وا ح��ت��ى

: اآلِمديُّ وأنشد

ال��ُم��َدرََّع��ا ال��ب��َدَن 29 تَ��ُق��ضُّ ُزْرًق��ا ُش��رََّع��ا ِح��َرابً��ا ِف��ي��ه ف��ي ك��أن
تَ��ص��دَّع��ا َوَص��ًف��ا ُرْك��نً��ا َع��ضَّ ل��و

بشري: بن محمد وقال

م��ج��ه��ودي أَع��ط��ي��ُت إذا ع��ن��دي ك��ان م��ا تَ��ض��يَّ��ف��ن��ي َض��ي��ٌف إذا ع��اًرا30 َل��َق��لَّ
ال��ُج��وِد ف��ي س��يَّ��ان ال��ِغ��نَ��ى ف��ي وُم��ْك��ِث��ٍر م��ص��ط��ِب��ًرا أع��ط��اه إذا ال��ُم��ِق��لِّ ف��ض��ُل
َم��ْردودي ُح��ْس��َن وإم��ا نَ��َواِل��ي ��ا إمَّ أَف��ع��لُ��ه ال��خ��ي��َر ال��س��ائ��ل��ون يَ��ْع��َدم ال

بع الشِّ عىل أكلتَه وإن َعَصم، الجوع عىل أكلتَه إن السويق! الغداء ِنْعم األعرابي: قال
َهَضم.

بُرشى، والِبْرش بُوس، الُعبوُس مناِزلهم: يف إلخوانه زوَّاًرا وكان — الَعوَّامي31 وقال
الطبيعة. تَشحذُ والحيلة الحيلة، تَْفتُق والحاَجة

الحلوب. الناقة اللقوح: 26
الحامض. اللبن الحازر: 27

واحد. واألرسح واألوضع واإلليتني، الوركني لحم قليل وهو أوضع، جمع الوضع: 28
تكرس. تقض: 29

ال تحريف وهو غلوا»، «لقد وحدها: الشعر هذا فيها الوارد «أ» يف والذي الحماسة. ديوان يف كذا 30

الوزن. وال املعنى به يستقيم
لم كنا وإن «ب»، عن أثبتناه والذي ذُكر. بما املوصوف هذا العراقي عىل نقف ولم العراقي، «أ»: يف 31

سيأتي. فيما كثريًا ذكره ورد أنه إال األعالم، ومعجمات األنساب كتب من راجعناه فيما النسبة هذه نجد
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بخيًال]: موًرسا وكان — آدم [ابن ينشد الحنبلوني32 ورأيت

ف��يَ��خ��لُ��ُد ال��ث��ن��اء ح��س��ن ي��خ��لِّ��ده وإن��م��ا ال��خ��ل��ود ط��وُل الم��رٍئ وم��ا
ال��َغ��ُد يُ��ْخ��ِل��ْف��ه ال��ي��وم وُك��ْل��ه إل��ي��ه ً ُم��ْل��َج��أ ف��ت��ص��ب��َح زاًدا ت��دَّخ��ْر ف��ال

يطوف أعمى رجٌل — بأصفهان يعني — عندنا كان قال: أسادة ابن لنا وحكى
وجزاك عليك، وبارك إليك، هللا أحسن وقال: له فدعا رغيًفا إنساٌن مرًة فأعطاه ويسأل،
بالغربة؟] ِعْلمك وما دعائك؟ [يف الغربة ذكرَت ولَم الرجل: له فقال غربتك! وردَّ خريًا،

صحيًحا. رغيًفا أحٌد ناولني ما سنة عرشون هنا ها يل اآلن فقال:
آخر: وقال

ال��َم��ذَاِخ��ر33 ِم��الءَ ب��ات��وا وق��د ي��ج��وع وض��ي��ُف��ه��م ن��ح��ي��ًف��ا ف��ي��ه��م ج��اُره��م يُ��َرى

: الَكَروَِّيسُّ وقال

ق��اط��ُب ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن وزاٍو ك��ري��ٌم آِن��ٌس ل��ل��ض��ي��ف االث��ن��ان34 ي��س��ت��وي وال

وأنشد:

ت��ن��اِدي��ا35 إال ال��س��ر يُ��ْح��ِس��ن��ون وال رح��ال��ه��ْم ف��ي َف��َض��ى َف��ْوض��ى ط��ع��اُم��ه��ْم

األنساب كتب من راجعناه فيما النسبتني هاتني نجد ولم «الحيلوهي»، «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 32

أيدينا. بني التي األعالم ومعجمات
األجواف. املذاخر: 33

تحريف. وهو «االثنان»، قوله مكان «اإلناء»، األصل: يف 34

الثاني بالشطر ويريد رفاقه. دون واحد به يختص ال طعامهم يف مشرتكون إنهم أي فىض: فوىض 35

تحريف. وهو فىض»، «فوىض مكان قىض، موص األصل: ويف أصحابه. دون رس ألحدهم ليس أنهم
اللسان. عن والتصويب
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آخر: وأنشد

ب��ط��ي��ن��ا36 ِه��ْل��ق��اًم��ا ال��لَّ��ْق��م ش��دي��َد ش��ي��ًخ��ا وك��ان يَ��م��وُن وال يُ��م��اُن

الَجِليلة. َلَحَسِت الدَّقيقة37 َشِبَعِت إذا تقول: العرب
ستُّمائة يوٍم كل يف — السالم عليه — سليمان مطبخ يف يُخبَز كان م: سالَّ ابن قال
الناس يُطِعم وكان شاًة، وعرشون ثور آالف ستة غداٍة كل يف له ويُذبح حنطة، 38 ُكرٍّ
مسكنٌي لنفسه: ويقول السبيل، وأبناءَ واملساكني اليتامى بجانبه39 مائدته عىل ويُجِلس

مساكني. بني
ناقة آالف خمسة يوٍم كلَّ بمكة ُمقامه طول للبيت وذبح الحرَم واىف ِتهامة ورد وملا
نبيٌّ منه سيخرج املكان هذا إن حرض: ملن وقال شاة. ألف وعرشين ثور آالف وخمسة

وكذا. كذا صفته
أعرابي: وقال

رائ��ِب م��ن ب��ُج��ْرع��ٍة ع��ل��ي��ه ف��اض��رْب َل��َج��اَج��ًة ال��ف��ؤاد م��ن َخ��ِش��ي��َت وإذا

السفر. يف زاده يطيِّب أن املرء كرم ِمن قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن هشيم وروى
والعطش. الجوع من رباُطه َلَغط40 ولقد فالٌن جاء يقال: األعرابي: ابن وقال

البطن. عظيم والبطني: اللقم. عظيم الهلقام: 36
إذا الشاة ألن وذلك العشب، قل إذا يقال مثَل وهذا اإلبل. وبالجليلة: الغنم. بالدقيقة: يريدون 37

فتلحسه. وقلته لقرصه أكله عىل تقدر ال الناقة فإن منه، وشبعت القليل القصري العشب أكل عىل قدرت
ظاهران، وتحريف نقص وفيه الحليلة»، لحست شعت «إذا األصل: وعبارة الغني. يخدم للفقري يُرضب

وغريه. والتبيني البيان عن والتصويب
أردبٍّا. أربعون وقيل: حمار، أوقار ستة وهو قفيًزا، ستون الكر: 38

تحريف. وهو «بحاجته»، األصل: يف 39

باللغط. الصوت ذلك فشبَّه صوت، له صار حتى رباطه فاسرتخى ضمرت قد بطنه أن يريد 40
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وأنشد:

ج��ن��ي��ُب ال��ج��ن��ي��ب إن ب��ه َج��ِن��ي��ٌب ك��أن��ه ح��ت��ى أَْونَ��يْ��ه41 ف��ي ال��ج��وُع َربَ��ا

ًفا.42 متعقِّ جانب يف يميش كأنه حتى جاع أي
إذا فرييد يدركه، ال أي الحي، َعشاء عن يغيب أن الضيف شؤم من إن أيًضا: وقال

حدة. عىل َعشاءً له يتكلفوا أن جاءهم
وأنشد:

تُ��َدبِّ��ُل وأن��ت ُرزٌّ وإداُم��ه��ا ث��ري��دًة واص��ط��ب��ح��َت ربُّ��ك ح��يَّ��اك

بَيْلة الدُّ يت ُسمِّ ومنه ُدبَْلة، لهما يقال والعصائد الثريد من ُجِمَعتا إذا واللقمة واللُّْقمة
وأنشد: بالناس. يخرج الذي الورم وهي

تَ��ْط��ِف��ي��ح��ا ��َح��ْت ُط��فِّ ق��د ب��ق��ص��ع��ٍة ُج��ن��وَح��ا اب��تَ��َرك��وا ��ا ل��مَّ أق��ول
تَ��ِط��ي��َح��ا43 أو ال��َج��ْوزاء أب��ا َدبِّ��ْل

الفرزدق: وقال

َم��ْج��َم��ِع ي��وَم ُق��طِّ��ع��ْت أع��اٍد رءوُس ك��أن��ه��ا األث��اِف��ي أم��ث��اَل ف��دبَّ��ْل��ُت

هكذا: األصل يف البيت هذا ورد وقد الخارصتان. األونان: 41

حبيب إىل يدان حبيب كأنه حتى أرنبه يف الجوع وبال

العرب. ولسان السكيت البن املنطق إصالح عن والتصويب ظاهر. تحريف وفيه
ا. معوجٍّ أي متعقًفا: 42

املخصص. عن والتصحيح ظاهر، تصحيف وفيه بطيخا»، أو الجوز أما «دبل األصل: يف 43
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خط، للسُّ أنفى فإنه الطعام «أطيبوا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال املسيِّب: بن سعيد وقال
للصاحب.» وأَْرَىض للشكر، وأَْجَلب

بشار: قال

ي��ش��رُب ح��ي��ن ب��ك��م َوْج��ٍد ِم��ن ويَ��ْش��َرُق ب��ذك��رك��ْم ال��ط��ع��اَم ن��ال إذا يَ��َغ��صُّ

ُقحافة: بن هميان قال الجائع. املسعور:

َم��ْس��ع��ورا بَ��ِط��نً��ا ِص��ح��اًف��ا الَق��ى

شاعر: وقال

األَبْ��َزِخ44 م��ش��َي ال��ِب��ْط��ن��ة م��ن ي��م��ش��ي

ة. َّ الرسُّ أسفل الثنَّة وخروج البطن دخول البََزخ:
آخر: وقال

أَط��اِي��بُ��ْه تُ��س��ت��ف��اد ح��ت��ى ال��زاد َش��ذَى45 يَ��تَّ��ق��ي ال��دُّج��نَّ��ة ك��م��ص��ب��اِح أََغ��رُّ

طيبه. شداه:٤٥
يَْقُدرون. وال يَبْزرون46 ال فالن بنو أعرابي: وقال

بة. بَرشْ َغداءكم بَطِّنوا الثوري: وقال

تصحيف وهو والحاء، بالنون «النزح» … «األنزح» «ب»: دون وحدها الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 44

اللغة. كتب عن نقًال أثبتنا ما والصواب الكلمتني، كلتا يف
تحريف. وهو بالقاف، األصل يف الرقم هذا تحت اللتان الكلمتان هاتان وردت 45

القاف بفتح القدر من يقدرون: وال التابل. وهو البزر فيها رميت إذا القدر بزرت من يبزرون: ال 46

القدر. يف الطبخ وهو
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الشاعر:]47 [وقال

ُم��ْق��ِف��ِر ِذئْ��ٍب وَص��ْوت ال��َك��ِري��ب48 ص��وُت ت��ج��اَوبَ��ا ح��ي��ن ��ْوت��اِن ال��صَّ ي��س��ت��وي ال

وامِلْسَطح. امِلْحَور وهو الشوبَق49 الكريب:
الشاعر: وقال

م��رح��بَ��ا ك��ال��دن��ان��ي��ر: ب��وج��وٍه ل��ه بَ��ش��اش��ًة ق��ْل��ن��ا ال��خ��ي��ر ب��اغ��ي ج��اء إذا
نُ��َؤوَّب��ا أن ع��ن��دن��ا تَ��ْخ��َش��ى أن��ت وال ت��ري��ده خ��ي��ر م��م��ن��وَع ف��ال وأَْه��ًال

الُوْجد، الهنيِّ فقلت: أَسقيك؟ ما فقال: قتيبة، ِخوان عىل استسقيُت الشعبي: قال
املاء. اْسِقه غالم، يا فقال: الَفْقد. العزيز

ثم شبع، حتى وأطعمه فأدخله جائع! أنا ينادي: وهو ليًال األسود بأبي ِمسكنٌي مرَّ
جاوزه فلما إيلَّ. فاْرُدده يسأل سمعتَه إن له: وقال غالًما وأَتْبعه أهلك. إىل انرصف له: قال
فقال: تشبع؟ ألم فقال: األسود. أبي إىل ه وردَّ الغالم به فتشبث كعادته، سأل املسكنُي
مسلًما ع تَُروِّ ال وقال: الباب، عليه وأُْغلق بيٍت يف فُحِبس به أمر ثم سؤالك؟ فما قال: بىل.

مثَلهم. رصنا السؤَّال أطعنا لو وقال: سبيله، خىلَّ أصبح فلما تكذب. وال الليلة سائر
نيام، والناس مايل يف تَْسَهرين ألراك إني فقال: الليل، جوف يف تَْعتَِلف له دابًة وسمع

وباعها. عندي! تصبحني ال وهللا
والنحويني وامَلَفاليج والبخالء واملحدِّثني والتابعني الشعراء يف يَُعدُّ األسود وأبو

واملعلمني. والُعْرج والقضاة

األصل. يف العبارة هذه ترد لم 47
وهو «معقر»، األصل: ويف املنطق. إصالح عن والتصحيح تصحيف، وهو بالثاء، «الكريث» األصل: يف 48

كذلك. املنطق إصالح عن والتصحيح أيًضا، تصحيف
يبسط التي الخشبة هو والشوبق: املنطق. إصالح عن والتصويب تحريف، وهو «السويق»، األصل: يف 49

الخبز. الخباز عليها
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الشاعر: وقال

َع��َرا م��ن وأَط��ع��م ال��م��ال م��ن وُك��ْل تَ��َع��ذََّرا وال ع��م��ٍرو أب��ا أَن��ف��ق
ُم��ْدِب��را إال ال��دره��ُم ي��ن��ف��ع ال

ويَْرَوى الطيب الطعام من يشبع حتى الناس لحوائج يجلس ال قتيبة بن مسلم كان
الصدر، واسع والشبعان النفس، فقري الصدر، ضيِّق الجائع إن ويقول: البارد، املاء من

النفس. غني
أعرابي: وقال

ال��َق��ت��اِد ش��وك ِم��ْع��َدت��ي وَخ��رَّق ج��وًع��ا وه��ل��ك��ُت َه��ِري��ئ��ًة50 ه��ل��ك��ُت
وادي51 ب��ط��ن ي��ن��ظِّ��ُم وتَ��نُّ��وٌم ق��ط��ٍن ولُ��ب��اُب َح��نْ��َظ��ل وح��بَّ��ُة

الفرزدق: وقال

ي��أك��ل ال��ق��وُم ي��س��رق م��ا ول��ك��ن��ه ب��س��ارٍق ل��ي��س ال��ِك��ْرش��اء52 أب��ا وإن

الِجن: ولديك

دق��ي��ِق 53 ُح��بِّ ح��ول وزي��ٌت وخ��لٌّ م��ط��يِّ��ٌب م��ل��ٌح ال��ب��ي��ت ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا
ص��دي��ق��ي امِّ ِح��ِر ف��ي ع��دوِّي ورأُس خ��ال��ت��ي [اب��ن] امِّ ِح��ِر ف��ي ��ي أُمِّ اب��ن ف��رأُْس

كثري. وموت رض منها الناس يصيب أي هريئة، فيها القاف) (بكرس قرة يقال: برًدا، أي هريئة: 50

اللسان. يف كما الربد، اشتداد وقت والهريئة:
ويعمه. يملؤه أي وادي: بطن وينظم الخروع. كحب حب له شجر التنوم: 51

الناسخ. من خطأ وهو العرجاء»، «أبا «ب»: يف والذي الفرزدق، وديوان «أ» يف كذا 52

الجرار. يف الدقيق يضعون كانوا ولعلهم الجرة، الحاء: بضم الحب 53
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آخر: وقال

ال��بَ��ْق��ِل َم��نْ��ِب��َت ِع��زًَّة تَ��ْح��َم��ى ل��ي��ال��َي وائ��ٍل ب��ن ك��ل��ي��ُب إال ِج��ي��رٌة وم��ا

ترى من كلُّ محمد، أبا يا قال: ُطَفيِْليٍّا. أراك َمْصلة: بن لَرَقبَة مكدَّم بن ِمْسَعر وقال
يتكاتمون. أنهم إال طفييلٌّ

شاعر: وقال

ال��ب��اب ع��ل��ى َص��بُّ��وُه ال��رأْس َدَم إال ي��ج��دوا ف��ل��م َض��يْ��ًف��ا آنَ��س��وا إذا ق��وٌم

الرئيس. الرأس ع: املفجَّ قال
بالبرصة: القضاة بعض إىل فكتب الحاُل الشايشِّ فرعون بأبي اشتد

غ��ب��ر وم��ا م��ض��ى م��ا أش��ك��و إل��ي��ك األغ��ْر ال��وج��ه ذا ال��ب��ص��رة ق��اض��ي ي��ا
انْ��َج��َح��ْر ب��ي��ت��ي ف��ي َع��ْم��َرة54 أب��ا إن ح��ض��ْر ق��د وش��ت��اءٌ زم��اٌن ع��ف��ا
يُ��نْ��ت��َظ��ْر ب��دق��ي��ق ع��ن��ي ف��اْط��ُرْده َزَم��ْر ش��اء وإن ب��ال��دُّفِّ ي��ض��رب

سأل. ما إىل فأجابه
من هللا رحم فقال: عليه، هللا رحمة البرصي الحسن حلقة عىل أعرابي وقف ويقال:
سأله. إال أحًدا أبقى ما الحسن: فقال ِقلَّة! من وآثر َكَفاف، من وَواَىس َسَعة، من أعطى

فجعلت غدير، يف تَْوِديًة55 وجدْت أنها وذلك بُع، الضَّ من أحمق يقال: حبيب: ابن وقال
يَُشدُّ العود والتودية: فماتت. بطنُها انشق حتى اللبن!» طعُم حبذا «يا وتقول: املاء ترشب

ه. أمَّ الفصيُل يَْرَضع لئال الِخْلف56 رأس عىل

الجوع. كنية عمرة: أبو 54
مجمع وعبارة اللغة. كتب عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو والقاف، بالباء «بودقة» األصل: يف 55

هنا. ما إلخ … غدير يف تودية وجد الضباع أبا أن األعراب تزعم األمثال:
تصحيف. وهو باملهملة، «الحلف» األصل: ويف الرضع. الِخلف: 56
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أنفُع تقصريًا ولعل تُْسِعد، لم وإن الزيارة تُْكِسب هذه57 له: فقال آخَر، رجٌل دعا
يل. التكلف مئونة يكفيك كرامتي عىل حرصك صاحبه: فقال برِّك.58 من بلوَغه أحبُّ فيما
كل رشيَف أستْكفي59 كنُت قال: تصنع؟ كنَت كيف خليفًة كنَت لو ألعرابي: قيل
ُ فأبدأ الُعَراق،61 ويُْكِثرون الثريدة فيُْعِظمون60 الطهاة فآمر باملطبخ أخلو ثم ناحيتَه، قوٍم

هذا؟! بعد يكون ضياٍع62 فأيُّ للناس، آذَن ثم لَُقًما، فآكُل
بََدت64 وال بِوسام، أجسامكم63 وال بِعظام، ِجفانُكم ما وهللا له: عم البن أعرابي وقال

بثار. ُطولِبْتُم وال نار، لكم
جْلَده، نُْعِري ألنَّا قال: األعراب؟ يف هللا باعك للعبد: الحارضة قالت لَم ألعرابي: وقيل

ِكبَْده. ونُِجيُع كدَّه، ونطيل
بها تكون فإنك نعم، عىل الجواب يف تزْد فال املائدة عىل ُحدِّثَت إذا طفييل: وقال

شأنك. عىل وُمقبًال للُقمِتك، وُمِسيًغا لصاحبك، مؤانًسا
ضالعة.65 أمعاء إىل تُلِقي جائعة، كبٌد قال: أحدُّ؟ يشءٍ أيُّ ألعرابي: وقيل
ضالع.٦٥ ِمًعى [إىل] يُلِقي جائع، ِرضُس قال: أحدُّ؟ يشء أيُّ آلَخر: وقيل

عىل تُعنِّي أي تسعد، لم وإن يل زيارتك تكسبني الدعوة هذه إن أي إياه، دعوته إىل إشارة هذه: 57

أثبتنا. ما صوابه ولعل تحريف، وهو «تكسب»، مكان «تكثر» األصل: ويف كله. الحق قضاء
تحريف. وهو «ترك»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 58

تحريف. وهو «استلقى»، «أ»: يف 59

تحريف. وهو «فيطعمون»، «أ»: يف 60

وبقي اللحم من عليه ما أكثر أُخذ الذي العظم وهو فسكون)، (بفتح عرق جمع (بالضم): العراق 61
يسري. يشء عليه

تصحيف. وهو «صناع»، النسختني: كلتا يف 62

تحريف. وهو آجامكم»، «وال «أ»: يف 63

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «نريت»، «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 64

يف وجدناه والذي بعد. اآلتي الضالع وكذلك إليها، يُْلَقى ما احتمال عىل القوية هنا بالضالعة يريد 65

التنبيه كتاب يف والذي املعنى. بهذا الضالع نجد ولم القوة. وهي الضالعة من الضليع، أنه اللغة كتب
الصحيح. هو وهذا جائع. ِمعى يف يقذف قاطع رضس املحفوظ: أن ص٢٢، القايل، عيل أبي أغالط عىل

433



واملؤانسة اإلمتاع

آخر: وقال

أَْرَم��ال َرْم��ًال ي��رت��اُد وَوَرًال َس��ْح��بَ��ال66 ض��بٍّ��ا أص��ط��اد أن أح��بُّ
َم��أْك��ال ��َم��ك��اِت ال��سَّ أح��بُّ وال ال��َج��ْوَزَال أح��بُّ ال ُس��َل��يْ��َم��ى ق��ال��ت

كان كذلك68 كان وإذا للَوَرل. صفٌة أرمل: دابة.67 والورل: الحمام. فْرخ الَجْوَزل:
فيَْهُزل. يَْسِفُد وهو69 له، أسمن

لحًما اإلبل وأطيب اإلبل، غثُّ أُِكل غثٍّ وأطيب والفَرس، املرأُة هزيَلنْي: أقبُح ويقال:
الُحْربُث.71 أكل ما لبنًا الغنم وأطيب ْعدان،70 السَّ أكل ما

وتُْخَرج يُْمَخض أن قبل منه يُْسَقى الذي وهو ُمَروَّب، ِسقاءٌ مظلوٍم أَْهَوُن ويقال:
ُزبَْدتُه.

الَقْوم. أَْوُطُب73 ُظِلَمْت وقد َوْطِبه،72 ظليمَة سقانا ويقال:
الشاعر: وقال

أْج��ُر ع��اِم��ًدا ل��ه ظ��ل��م��ي وف��ي ظ��ل��ْم��ُت َش��ك��اتُ��ه تَ��ن��ْل��ن��ي ل��م ص��ْدٍق وص��اح��ب74

لبن. َوْطَب يعني

ال الذي واألرمل: بيسري. منه وأعظم الضب تشبه دابة والورل الضباب. من املسن العظيم السحبل: 66
«رعى فيه: وروايته البيت، بهذا مستشهًدا اللسان يف قاله التشبيه، عىل املذكر يف ذلك ويقال له، زوج

يرتاد.» «وورًال قوله: مكان أرمال» والشتاء الربيع
هذه. قبل التي الحاشية يف الدابة بهذه التعريف سبق وقد تحريف. وهو «بيت»، «أ»: يف 67

له. زوج ال أرمل إنه أي كذلك: 68

أثبتنا. ما يقتيض والسياق تحريف، وهو «مرى»، األصل: يف 69

وال «مرعى املثل: يف ويقال اإلبل، مراعي أفضل من وهو الثدي، حلمة شوكته تشبه نبت السعدان: 70
كالسعدان.»

الفم. بخر يزيل الرائحة طيب رقاق ورق له منبسط نبت الحربث: 71
تحريف. وهو «وظبي»، األصل: يف 72

تحريف. وهو «طبية»، األصل: يف 73

هنا. كما ينسبه ولم الحيوان، يف البيت هذا ورد 74
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األحرار. طعام إىل وا هلُمُّ قال: اللحم َطبخ إذا البرصي الحسن وكان75
بمن فكيف قلبي، له فيلني «مرحبًا» يل فيقول الرجَل ألْلقى إني الثوري: سفيان قال

َعصيَده؟ وأَْزَدِرد ثَريَده، وآكُل ِبساطه، ُ أطأ
َقَطَعه. إذا َغْرثِي: طعاُمكم َ أَْهَجأ وقد ذهب، إذا َغْرثِي:77 َ َهَجأ قد76 زيد: أبو حكى

الشاعر: قال

ُم��ْه��ِج��ِئ79 غ��ي��ر َم��ْط��َع��ٍم ِم��ن وأَْط��َع��م��ُه��ْم ع��ل��ي��ه��ُم ودلَّ رب��ي ف��أخ��زاُه��ُم78

اإلَرة، وهي فيها يُطبَخ َحفريًة َحَفْرَت إذا أَبْأَُرها، فأنا بؤرًة بَأَْرُت80 ويقال: قال:
َوأًْرا. أَِئُرها فأنا إَرًة أُْرُت ويقال:

حسان: وقال

ُص��يَّ��م��ا ال��َم��ب��اءَِة ف��ي ُدْه��ًم��ا َق��نَ��اِب��ل ب��ي��وت��ن��ا ح��ول ��اِد81 ال��صَّ ق��دوَر ت��خ��ال

ولَده بها ويويص البخالء أحاديث يجمع وكان بخيًال، األصمعي كان ُعبيدة: أبو قال
بها. ويتحدث

الناسخ. من تبديل وهو «وقال»، «أ»: يف 75

تحريف. وهو «قال»، «أ»: يف 76

الجوع. الغرث: 77
تحريف. وهو بالجيم، «فأجزاهم» األصل: يف 78

تحريف. وهو «مهجتي» األصل: يف 79

الثالث. الكلمات يف تصحيف وهو أثأرها»، فأنا ثورة «ثأرت األصل: يف 80

الخيل، طوائف والقنابل: تحريف. وهو «الضأن»، األصل: ويف منه. نوع وقيل: النحاس، الصاد: 81
املحلة»، «يف حسان: ديوان ويف تحريف. وهو «قناديل» األصل: ويف وقنبلة، جعفر وزان قنبل الواحد
محارضات عن نقًال أثبتنا عما محرف اللفظ هذا أن والظاهر املاة»، «يف األصل: ويف يستقيم. عليه واملعنى

البيت: هذا وقبل األدباء.
مسهما عصب ثوب عليها كأن وأمحلت السماء آفاق اغرب إذا

«تخال». قوله: مكان قدور»، «حسبت حسان: ديوان ويف
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أنشد: األصمعيُّ ذُكر إذا عبيدة أبو وكان

ط��ع��ام ل��آلك��ل��ي��ن ن��ف��س��ه ه��و ف��ك��أن��ه ب��ع��ي��ن��ه ال��ط��ع��ام َع��ُظ��م

وجماعته ْؤر السُّ واالسم غريهما، أو والرشاب الطعام من أبقيَت إذا أَْسأَْرُت، ويقال:
التي الحديدة وامِلْفأَد:٨٢ فيها. خبزتَها إذا أَْفأَُدها٨٢ امَللَّة83 يف الُخبَْزة فأَْدُت82 ويقال: األْسآر.
وامتألَت. منهما َشِبْعَت إذا تملًُّؤا، والرشاب األكل من ُْت تمألَّ ويقال: ويُشَوى. بها يُخبَز
هي واللَِّفيئة85 العظم. عن اللحم َجَلْفَت٨٤ إذا َلْفأ٨٤ً العظم عن اللحَم َلَفأْت84 ويقال:

والَوذَْرة.٨٥ والَهْربة النَّْحَضة٨٥ نحو فيها، َعْظم ال التي البَْضَعة
يعقوب: وأنشد

ِدي��ارا ل��ه��م ت��ك��ون ك��ان��ت م��ت��ى ق��وٍم وُخ��بُ��وَت ال��َغ��ض��ا ال��ل��ُه س��ق��ى86
ص��غ��ارا آن��ي��ًة يَ��ْق��ُرون وال ف��ي��ه��م ال��ض��ي��ُف يُ��ن��ادي87 ال أن��اٌس

ويُعني النكهة، ويطيِّب املروءة، يف يَزيد الَغداء تعجيل ُهبرَْية: ابن قال األصمعي: قال
الحاجة. قضاء عىل

ُمَصلَّبة.88 َصيَْحاِنيٌَّة الناس أكلها مضغة أطيب العرب: بعض قال

الثالث. الكلمات هذه يف تحريف وهو واملقاد»، … وأقادها … «قادت األصل: يف 82

النار. موضع امللة: 83
الثالث. الكلمات هذه يف تحريف وهو جعلت»، إذا لقاء … «لقأت األصل: يف 84

الثالث. الكلمات هذه يف تحريف وهو والودنة»، … البحصة … «واللقتة األصل: يف 85

صوابه ولعل املعنى، به يستقيم ال تحريف وهو هللا»، «سل الشعر: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 86

من املطمنئ وهو خبت، جمع والخبوت: الكتب. من راجعناه فيما البيتني هذين نجد ولم أثبتنا. ما
األرض.

السؤال. مئونة الضيف يكلفون ال إنهم أي إلخ: … ينادي ال 87

الودك، وهو بالصليب، خلط الذي واملصلب: املضغ. صلب أسود املدينة تمر من رضب الصيحاني: 88
أثبتنا ما صوابه تحريف وهو والياء، بالقاف «مقلية» األصل: ويف املتوافقني. للمتالقني يُرضب مثَل وهو

األمثال. مجمع عن نقًال
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ولُدها.89 يَْرَضعها التي وهي َرُغوث، ِبْرذَْونٌة الدواب آَكُل ويقال:
اللبن ُسِقيَت ِقْدٍر من البدر ليلة بالقمر أشبََه شيئًا رأيُت ما حميد: الحارث أبو قال

كَّر. السُّ كثريِة
الشاعر: وقال

أَْق��َرع��ا ال��زاد ج��ان��ب م��ن ي��دي م��ك��اَن ي��رى أن رف��ي��ق��َي ألس��ت��ح��ي��ي وإن��ي

فاشَرتِ السوق إىل امِض الرفيق: له فقال له، ورفيًقا السفُر َرواح91 بن عثماَن ضم90
اآلن قم لعثمان: قال ثم اللحم، واشرتى الرفيُق فمىض قال: أقدر. ما وهللا قال: لحًما. لنا
إني وهللا قال: فاثُْرد. اآلن قم قال: ثم الرفيق، فطبَخها أقدر. ما وهللا قال: الِقدر. فاطبُخ
كثرة من استَْحييُت لقد وهللا فقال: فُكْل. اآلن [قم] قال: ثم الرفيق، فثََرد ذلك. عن ألْعِجز

فعلُت. ما ذلك ولوال عليك خاليف
فقلُت: نائم. إنه قويل يقول: فسمعته الجارية، فدعوُت سريين ابن أتيت يونس: قال

إليك. أخرج حتى مكانَك92 فقال: َخِبيص. معي
َشبع. إذا واللئيم جاع، إذا الكريم صولة احذروا أردشري: قال

أن بيته يف ما يحتقر أن الرجل هالك هللا: عبد بن جابر رواه فيما ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال
إليه. ُقدِّم93 ما يحتقر أن الضيف وهالُك ضيفه، إىل يقدِّمه

الشاعر: وقال

ف��ائ��دْة وب��ال م��ع��نً��ى ب��غ��ي��ر ج��اث��يً��ا94 داره ف��ي ذاه��بً��ا ي��ا

لها، ولد ال الربذونة إذ صحيح، غري هنا املذكور املعنى بهذا الرغوث الربذونة تفسري أن يالَحظ 89

الرغوث فهي ولدها يرضعها التي أما العلف، من رأسها ترفع تكاد ال التي هي الرباذين من والرغوث
إلخ.» … التي هي الرغوث «والشاة وتكملته: نقًصا، الكالم يف فلعل الشياه، من

تصحيف. وهو «صم»، النسختني: إحدى يف 90

تصحيف. وهو دراج»، «ابن «ب»: يف 91

«فركابك». «أ»: يف 92

تحريف. وهو قدم»، «ما قوله مكان «واتدم» األصل: يف 93

الكلمتني. كلتا يف تصحيف وهو يعني»، «خائبًا األصل: يف 94
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ال��م��ائ��دْة س��ورة ع��ل��ي��ه��م ْ ف��اق��رأ ج��وع��ه��م م��ن أض��ي��اُف��ك ُج��نَّ ق��د

بدر: ابن وقال

ال��َق��َزُع95 يُ��ْؤنَ��ِس ل��م إذا ��ِدي��ف ال��سَّ م��ن أك��ل��وا م��ا ال��ق��ح��ط ع��ن��د ن��ب��ذل ون��ح��ن
ش��ب��ع��وا اس��تُ��نْ��ِزل��وا م��ا إذا ل��ل��ن��ازل��ي��ن أُروَم��ِت��ن��ا ف��ي َع��بْ��ًط��ا97 ال��ُك��وم96 ون��ن��ح��ر

آخر: وقال

ق��َدح��ا ف��ق��َده ذُْق��ُت م��ا ب��ع��د م��ن ون��اَول��ن��ي ب��ي��ض��ًة أط��َع��م��ن��ي
ُم��ْق��تَ��رح��ا أراك إن��ي يَ��زي��د: تَ��ْس��ألُ��ن��ي؟98 األص��وات أيَّ وق��ال
َص��َل��ح��ا أو االق��ت��راُح ذا خ��اب إن وَج��ْرَدَق��ًة99 ال��ِم��ْق��َل��ى ص��وَت ف��ق��ل��ُت
َف��َص��َح��ا ط��اف��ًح��ا س��ك��ران وك��ان َغ��ِض��بً��ا100 وان��ث��ن��ى ال��وج��ه ف��ق��طَّ��ب
َم��َزح��ا؟ ذا ب��م��ث��ل ح��رٍّا رأي��َت ك��ذا ق��ال َم��َزْح��ُت إن��ي ف��ق��ل��ُت

به ينزل لئال وحده ونزل تنحى الشتاء عليه اشتد إذا الرجل كان حبيب: ابن قال
مستحبٍّا. ُصْقًعا فيكون ضيٌف

زهري: قول ضد وهذا

اْس��تَ��ْرِف��ِد َج��ْف��ن��ٌة تُ��وض��ع ح��ي��ث م��ن م��ط��ي��ًة ت��ك��ون ل��ك��ي ال��ب��ي��وت ب��َس��َط

ال للثأر أغاروا أخصبوا وإذا والجهد، الجدب من الناس انحاز الشتاء كان فإذا
للسؤال.

بالفاء. «الفزع» األصل: ويف السحاب. بالقاف: والقزع السنام. لحم السديف: 95
السنام. العظيمة الناقة وهي الكاف، بفتح كوماء واحده الكوم 96

تصحيف. وهو «غيًظا»، األصل: يف 97

تحريف. وهو يريد» «فاسلني، األصل: يف 98

تحريف. وهو «خودبة»، األصل: ويف فارسية. الرغيف، الجردقة: 99
تحريف. وهو «حصنًا»، األصل: يف 100
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عباس: بن هللا ُعبيد يف الشاعر وقال

وَس��ن��اَم��ا ت��اِم��ًك��ا101 وَش��ح��ًم��ا وُح��ل��ًوا ح��ام��ًض��ا أَط��ع��م��َت ال��ج��دب��اء ال��س��ن��ة ف��ف��ي

اتَّكأنا يقال: طعاًما، أي ُمتََّكأً﴾: َلُهنَّ ﴿َوأَْعتََدْت وجل: عز هللا قول يف مجاهد وقال
َطِعمنا. أي فالٍن، عند

الزاد، من بعُضهم فأرمل102 جماعة، ومعه سفر يف خرج أعرابيٍّا أن األصمعي ذكر
َعَمد عليهم ذلك أبطأ فلما بالغداء، بعًضا ينتظر بعُضهم وجعل الغَداء وقت وحرض
بعيًدا الزاد صاحب وجلس يأكلون، فأقبلوا القوم يدي بني فألقاه زاِده إىل بعضهم
الطعام إطعام من أفضُل رشٌف وهل ُسْؤَدَداه! يا أعرابي: به فصاح عليهم، للتوفري103
بمكُرمة وتفرَّدَت َمْسَغبة، ويوم َمْخَمصٍة يف آثرَت لقد إليه؟ الحاجة وقت يف به واإليثار

ورائحة! غاديًة عليك هللا ِنعم زالت فال نَُظرائك، من أََرى َمن عنها قعد104
: الطائيُّ حاتٌم يقول ِمثله ويف

م��َع��ا وح��اج��اتُ��ن��ا م��دْدن��اه��ا م��ا إذا ��ه��ْم أك��فَّ ت��ن��ال أن م��ن ي��دي أك��فُّ
أْق��َرع��ا ال��زاد ج��ان��ب م��ن ي��دي م��ك��اَن ي��رى أن رف��ي��ق��َي ألَْس��تَ��ْح��ِي��ي وإن��ي

الجوع. والَخْمص: املجاعة. املخمصة: قال:
رجًال: يذم شاعٌر قال

ُم��بْ��َه��م��ا ال��ه��م ق��ل��ة105 م��ن ق��ل��بُ��ه يَ��ِب��ْت َش��بْ��ع��ًة ي��ل��َق وإن ت��ع��ذي��بً��ا ال��خ��م��ص ي��رى

العظيم. الكثري التامك: 101
منه. عنده ما فرغ الزاد: من أرمل 102

أثبتنا. ما الصواب ولعل له، معنى ال الكلمتني كلتا يف تحريف وهو القوفر»، «يعد األصل: يف 103

تحريف. وهو «فقد»، األصل: يف 104

الطائي. لحاتم والبيت الناسخ. من خطأ وهو شدة»، «من األصل: يف 105
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األكرب: املرقَّش وقال

أََل��ُم ف��ُج��دوب��ه��ْم يُ��ْج��ِدب��وا أو ب��خ��ْص��ب��ه��م يَ��ْغ��نَ��ْوا يُ��ْخ��ِص��ب��وا إن

غليله وتربِّد بقربك، أخيك ظمأ تُْروي أن رأيَت إن له:] أٍخ إىل بعُضهم106 [وكتب
بجمال مجلسه وتزيِّن بوجهك، ناظره غشاء وتجلو بأنسك، وحشته وتؤنس بطلعتك،
باقَي بك الرسور له ْمت وتمَّ ساكن، فيه هو الذي منزلك يف عنده غداءك وتجعل حضورك،

هللا. شاء إن فعلَت شغلك؛ عىل له مؤثًِرا يومك،
الشاعر: وقال

زي��اِد ِخ��وان ع��ل��ى ال��َق��ِب��ي��ل107 َل��َغ��ط ُدوره��م ف��ي دم��ائ��ه��م ه��ْدر وك��أنَّ

وقرٍّا، جوًعا جاُره يطوي عليه ُمنَْعٍم ِجَدٍة ذي من العجُب الخطباء:108 بعض قال
ِكنِّه يف ُمْكتَنٌّ وحامضه، ُحْلوه من ُمْحتٍَش ِمبْطاٌن وهو الريش، من ُجْرٌد ُشْعٌث وأفُرُخه
كيف َرِفٍه؛ بَِطٍر109 ُحلٍَّة وذي وقريبه لجاره عليه الذي أداء عن شهوٌة له مزيٌَّن وِدْفئه،
أُوِيل، ِلما مستديًما كان إليه حاجٍة ذي إىل فضله بعض ه وجَّ لو أما مفاِجئًا؟ سلبًا يأَمُن

أُوتِي. مما مستزيًدا
الشاعر:110 قال

أغ��بَ��ِر َم��ْح��ٍل س��رب��ال م��ت��َس��ْرِب��ٍل م��ق��ب��ٍل ض��ي��ٍف ش��خ��َص ��ل ت��أمَّ وإذا

الكتاب. ذكر ثم «كاتب»، «أ»: يف 106

تصحيف. وهو «القتيل»، األصل: يف 107

«الحكماء». «ب»: يف 108

تحريف. وهو به»، يطور خلة «وذي «ب»: يف 109

املعاني. مجموعة يف كما الزَّنْج، صاحب العلوي هو 110
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تُ��نْ��ح��ِري ل��م إن األع��داءُ ن��ح��رتْ��ن��َي ط��ارٌق ه��ذا ال��َك��ْوَم��اءِ إل��ى أَْوَم��ا

يُستَحَسن:111 ما األبيات هذه [ويف

ُم��ْم��ِط��ِر غ��َم��اٍم أو األظ��اف��ر داِم��ي م��اج��ٍد ك��ري��ٍم م��ن ول��دتُ��م ق��د ك��م
م��ن��ب��ر وِذروة ع��ائ��دٍة وب��ن��ش��ر م��ره��ٍف ب��ق��ائ��م أن��ام��لُ��ه س��ِدَك��ْت112
ال��ِم��ْغ��َف��ر م��ق��ام ه��ام��ت��ه وي��ق��ي��م وب��ن��ح��ره ب��وج��ه��ه ال��س��ي��وف يَ��ْل��َق��ى
تُ��ْع��َق��ر] ل��م إن ال��م��ج��د ُرْك��ن ف��َع��َق��ْرت ال��َق��نَ��ا ل��َش��بَ��ا اص��ط��ب��ر ل��ل��طِّ��ْرف وي��ق��ول

آَخر: وقال

ال��ن��ه��اي��ْة ف��ي إن��ه��ا ِش��بَ��ًع��ا ف��ُك��ْل ك��ش��ك��يَّ��ة وق��دَّم113 وق��ال
غ��اي��ْة ال��ن��ه��اي��ات ف��ي ب��ع��ده��ا وم��ا ال��ُخ��م��ار وت��ن��ف��ي ال��ُم��رار ��ي تُ��َط��فِّ
ال��ك��ف��اي��ْة ال��ُم��س��ت��ط��اب أول ف��ف��ي بَ��ِج��ي��ك أخ��ي��ًرا ��ْع ت��ت��وقَّ وال

آخر: وقال

أس��ودا ِج��راٍب أخ��الُق ِل��لَّ��ْق��م دا ت��م��دَّ إذا ُف��وه ك��أن��م��ا
ِم��ْق��َل��دا115 ِوع��اءٍ ف��ي ج��راٍد ج��اِن��ي ج��وَّدا ق��د ُم��ْخ��ت��ِرٌص114 ك��أن��ه

وقد منها. ظهر ما النقط من مهمل قراءتها، تتعذر الحروف مطموسة «ب» يف التكملة هذه وردت 111

املعاني. مجموعة عن وبعضها السياق، من أخذًا هكذا أثبتناها
يف يده ت وخفَّ به، أُولِع إذا باليشء» «سدك يقال السيف، بقائم أُولِعْت أي إلخ: … أنامله سدكت 112

عمله.
بها يستقيم ال الناسخ من زيادة «للقوم» قوله أن كما تحريف. وهو للقوم»، قدم «وقد األصل: يف 113

البيت. وزن
هذا فيها ورد التي «أ» ويف يريد. ما جرابه، أي الخاء)، (بكرس خرسه يف يضع الذي املخرتص: 114
أيًضا. له معنى وال «كأنه»، مكان «هنأه» فيها أن كما تصحيف. وهو محرتض، «ب»: دون وحدها الشعر

املجمع. الرجل امليم) (بكرس املقلد أن عىل شاهًدا «قلد»، مادة الشطر، هذا اللسان يف أورد 115
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ُم��ْس��نَ��دا116 ال��ُح��ْرب��تَ��ي��ن ب��ي��ن ت��راه أبْ��َع��دا غ��ي��ر ص��اح��ب��ُت وص��اح��ٍب

الِغرارة. الُحْربة:
رسيرًة أشبه وال رفيًقا، أفضل117 وال جليًسا، أحلم رأيُت ما َقبيصة: بن جابر وقال

زياد. من بعالنية؛
يف أفقه وال هللا، لكتاب أقرأ رأيت فما بعيني، ورأيتهم قوًما شهدُت أيًضا: جابر وقال
غري يف ماله ُصلب من أعطى رجًال رأيُت وما عنه. ريضهللا الخطاب بن عمر من هللا دين
أنَْصع118 رجًال رأيت وما معاوية. من أسود رجًال رأيت وما هللا. عبيد بن طلحة من والئه
املعرفة رجًال رأيت وما العاص. بن عمرو من صوابًا؛ أكثر وال جوابًا، أحرض وال َظْرًفا،

شعبة. بن املغرية من غريه عند منها أنفع عنده
َمُرؤ. وقد َمِريئًا الرجل كان وما َمَرأَ، ولقد َمِريئًا الطعاُم كان ما ويقال:

دخل إذا أَردبيل أرض من الرجل قزوين: أهل رئيس منصور أبو القطَّان لنا وقال
فقال: ذلك؟ ِلَم له: فقيل غريهما. عن يسأل وال وامُلربِّز؟119 الُخبز كيف فيقول: يَسأل بلًدا

الصباح. إىل ويَْسَلح120 ويأكل وامُلربِّز الخبز يأخذ
الشاعر: قال

ِد ال��تَّ��َل��دُّ وط��ول ب��در ب��ن��ي ب��دار ج��وع��ن��ا ن��ن��َس ال األي��ام تُ��نْ��ِس��ن��ا وم��ا
َم��ْل��َح��ِد ب��ط��َن ُم��ْس��ت��ودٍَع م��يِّ��ٍت ع��ل��ى َم��أت��ٍم أه��ل ب��ي��ن��ه��م ك��أن��ا ظ��ِل��ل��ن��ا
ب��ال��ت��ج��ل��د ب��ع��ض��ن��ا ب��ع��ٌض وي��أم��ر ُم��ص��اب��ه ع��ن ب��ع��ض��ن��ا ب��ع��ٌض ي��ح��دِّث

األصل: يف والذي «حرب». مادة الشطرين هذين اللسان يف أورد 116

إلخ … الحرتني بني تراه يعبدا عريا صاحب وصاحب

تحريف. من ذلك يف ما يخفى وال
«أغضب». األصل: يف 117

أثبتنا. ما صوابه ولعل طرف»، «أيضيع «أ»: يف 118

للبطن. املطِلق املربِّز: 119
تحريف. وهو بالسني، «يرسج» النسختني: كلتا يف 120
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آخر: وقال

ي��دي ف��اق��ط��ع��وا خ��ب��َزك��م ك��ف��ي م��سَّ ف��إْن آن��ًف��ا ت��غ��دَّي��ُت ق��د ف��إن��ي دُع��ون��ي

قوم: دار يصف آخر وقال

م��اء وال خ��ب��ٌز ي��ق��ُرب��ه��ا ول��ي��س خ��ارَج��ه��ا وال��لَّ��ْوُح121 داِخ��َل��ه��ا ال��ج��وع

فوجدت أبي بيت فدخلت صائًما كنت إني فقال: هريرة أبا رجٌل أتى الهاليل: قال
حلبوا قد أهله فوجدت آخر بيتًا دخلت ثم قال: أطعمك. هللا قال: فأكلت؟ فنسيت طعاًما
الصيام. اعتدت قلما فإنك عليك ن هوِّ بني، يا فقال: فرشبت؟ فنسيت فسقوني َلْقَحتهم

الشاعر: وقال

ط��اه��ي��ه��ا123 إح��ك��اَم م��ب��ت��ِدئً��ا ذك��رَت َرٍة122 ُم��َزوَّ ف��ي ُزوًرا وع��دك وج��دُت
ف��ي��ه��ا! ��ه ك��فَّ ُم��ْل��ق ك��فُّ ع��ل��ْت وال ب��ه��ا ال��ش��ف��اء ي��رج��و م��ن ال��ل��ه ش��ف��ى ف��ال
ت��ق��اض��ي��ه��ا ع��ن رس��ول��ي ح��ب��س��ُت ف��ق��د ب��ه��ا ي��ج��يء أن ع��ن��ي رس��ول��ك ف��اْح��ِب��س

رسول يا هللاملسو هيلع هللا ىلصفقلنا: رسول عىل قدمنا أبيه: عن ري خِّ الشِّ بن هللا عبد بن ُمطرِّف قال
«قولوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال الغرَّاء. الَجْفنة وأنت َطْوًال، علينا أطولنا وأنت سيدنا، أنت هللا،

ورسوله.» هللا عبد أنا فإنما الشيطان، يستفزنَّكم وال بقولكم
آخر: وقال

ب��َخ��ل��وِق ُم��ْش��َرٌب ع��ُروٍس رداء ك��أن��ه ال��زج��اج ُم��بْ��يَ��ضُّ وأح��م��ُر
ح��ري��ق ب��ل��ون يَ��ل��ق��اه ك��ان وإن وط��ع��ُم��ه124 ال��ِوص��ال بَ��رد ال��َح��َش��ا ف��ي ل��ه

املناسب هو أثبتناه وما «والنوح». الشعر: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف والذي العطش. اللوح: 121
ماء.» «وال بعد: لقوله

للمرىض. يصفونها لحم بغري تُعمل مرقة املزورة: 122
تحريف. وهو «ظاميها»، األصل: يف 123

«وطيبه». «ب»: يف 124
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ع��ق��ي��ق س��م��اء ف��ي ُدرٍّ ك��واك��ُب َج��نَ��ب��ات��ه ف��ي ال��ل��وز125 ب��ي��اض ك��أن

يف إال يوجد ال الذي اللِّبَأ وهو عام، إىل عاٍم من كان ما ا رضٍّ طعاٍم أشد يونس: قال
ُمْزِبًدا. كان وإن عاٍم كلَّ الوالدة

وذلك يُؤكل، ثم النار يف يُلقى ثم الجلد127 شعُر يُنزع أن التَّناِفيط126 يونس: حكى
الجدب. يف

الشاعر: وقال

ل��ل��ج��اِر ال��ن��اس ِخ��ي��اُر ال��ك��رام إن ِج��واُره��ُم ف��اْح��َل��ْوَل��ى ش��ي��ب��اَن ج��اورُت

حق قضاء عن تأخرك من تعتذر منك ًال تفضُّ وكتبَت له: صديق إىل دينار ابن وكتب
فرغيٌف الوقت هذا يف يشبهني ما فأما ويُشبهك، يُْشِبهني برٍّ عن يديك بقصور زيارتي

بحرافته. اللسان يَثُْقب ِحرِّيف كاَمٍخ وسُكرََّجُة
أُنشد: إذا البغل أبي ابن وكان

م��ق��ام��ي ل��ك��م ي��ق��وم م��ن أرون��ي

ما حضور يف قصٌة هذه مقامك. يقوم الحارس كلب لقلت: قائله شهدُت لو يقول:
قيل: كما فمتعذِّر يشبهك ما فأما يشبهني،

ع��س��ي��ر128 أردَت إن م��ث��ل��ي وم��ط��ل��ب

تصحيف. وهو بالنون، «اللون» «أ»: يف 125

عن نقًال هكذا أثبتناها وقد قراءتها، تتعذر النقط من الحروف مهملة األصل يف الكلمة هذه وردت 126

وجوه. عدة عىل تقليبها بعد اللغة كتب
تصحيف. وهو «الخلد»، األصل: يف 127

«عزيز». «أ»: يف 128
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ال فقال: غريك. سهًما كنانتي يف أعددُت ما َظبْيان: بن زياد بن هللا لُعبيد رجل وقال
بي انتظرَت ولنئ لخرقتُها، فيها جلسُت ولو لُطْلتُها فيها قمُت لو فوهللا كنانتك، يف تُِعدَّني
ج تزوِّ أال أردَت «إذا لفظها: خساسِة عىل — تتمثل129 ة والعامَّ االنتظار، طال يشبهك ما
فيما أخىش ولست جميل، فيك وظني بعيد، األحوال عىل فيك وأميل بمهرها!» فغاِل ابنتَك

فأُْعِجَله. الفوَت عندك يل
ال��َح��َج��ر؟ إال ال��ك��ل��ُب يُ��ْل��َق��م وه��ل

جبان.130 لئيٌم تقول: العرب
والبَُقيْلة والُكَسرْية بالتَُّمرْيَة ه ليَْكِرسْ َمْغرًما، عليه أحدكم بطن يكْن ال أعرابي: وقال

والُعَليْكة.
الواسع. الرغيُف الَفَرْزَدُق: األعرابي: ابن قال

إال أتكلم أن أحب ال أراد يابًسا!» إال الخبز أحب «ال فقال: تكلَّم. يَّة:131 الِقرِّ البن قيل
االرتِئاء. بعد

ديوانه: يف األعىش بيت تفسري يف عبيدة أبو وروى

ُه��ُض��ْم وأي��دي ع��اٍد ف��أح��الُم 132[ ب��ال��َع��ِش��يِّ ج��ل��س��وا ه��ُم م��ا [إذا

الثمانية سيد وهو — مالك وسؤدد: أحالٍم ذوو ثمانية وهم عاد، بأنسال شبََّههم قال:
بعث الذين وهم وُدَفيْف، ونَِئض،135 وُحَممة، وقرزعة،134 وَشِمر، وُطَفيل،133 ار وعمَّ —

تقول. «أ»: يف 129

الناسخ. من سقطت بقية لها أن والظاهر األصل، يف العبارة هذه وردت كذا 130

القرم». «ابن األصل: يف 131

ويف أوروبا. يف املطبوع األعشني شعر عن أثبتناه وقد األصل، يف مربعني بني الذي الشطر هذا يرد لم 132
املتالف. الجواد وهو هضوم، جمع بضمتني: وهضم تحريف. وهو «وأيدى»، قوله مكان «وأنشد» األصل:

تحريف. وهو «وثميل»، األصل: يف 133

الكالم، هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف الرقم هذا تحت اللذين املوضعني كال يف االسم هذا ورد كذا 134

بالعبارة. تصحيحه عىل نصَّ من نجد ولم
نص من نجد ولم أسطر. عدة وبعد هنا، الكالم هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف االسم هذا ورد كذا 135

املظان. من راجعناه فيما تصحيحه عىل
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تسأيل ال سيدهم إىل فادفعيه الحيَّ ايتِي لها: فقال لبن من ِبُعسٍّ جاريًة عاٍد بن لقمان
الطري رءوسهم عىل وثمانيًة والعب، عامٍل بني مختلفني فرأتهم الحي، الجاريُة فأتت عنه.
وسأصف الحي، سادة هؤالء قالت: لقمان، قال بما فأخربتها الحي من جاريًة ورأْت وقاًرا،
له تَخُمد ال ار،136 ودَّ اذٌ أخَّ ار: فعمَّ هذا أما شئِت؛ من إىل الُعسَّ فادفعي منهم واحٍد كل لك
كلَّ غداؤه فُحَمَمة: هذا وأما قديم). شْحٍم عىل تَْسَمن التي (امُلْعِشبة: ار عقَّ للُمْعِشبات نار،
جائًعا لقي إذا فَقْرَزَعة:١٣٤ هذا وأما َكِدَمة. وشاٌة138 َشِحمة، وبقرٌة َسِنمة،137 ناقٌة يوم
غضبه فُطَفيل: هذا وأما معه. يغزو ال جيٌش خاب وقد َجْعَجعه،139 ِقرنًا لقي وإذا أشبعه،
وأما خيل. وال إبٌل ظهرها عىل مثَله تحمل ولم يرىضَسيْل، حني ورضاه َويْل، يغضب حني
اؤتُِمر.140 إذا الحيَّ يَْخدَع وال البَِطر، ف امُلْرسِ وال الَقِرت، حيح بالشَّ أهله يف ليس فَشِمر: هذا
هذا وأما والصيف. الشتاء وُمِعيل141 السيف، وُمْغِمد الضيف، قاري فُدَفيْف: هذا وأما
عليه فقاموا142 قحَطهم)، (أي إسناتَُهم عندهم مرُضه فَعَدل فمرض، الحيُّ أَْسنََت فنَِئٌض:
فمالك: هذا وأما بيًضا. ثيابًا وكساهم َرميًضا،143 وِمْسًكا َغِريًضا، ولحًما دقيًقا فأوسَعهم
علينا. َعَدْت إذا كريهٍة كلِّ ودافع َشتَْونا،145 إذا ِوْلداننا وُمْطِعُم غَزْونا، إذا حاميتنا144

سيَدهم. فكان مالٍك، إىل الُعسَّ فدفعِت

أهلكه. ودَّره: 136

تحريف. وهو «شبمة»، األصل: يف 137

السمينة. الغليظة الكدمة: والشاة تحريف. وهو «وسماه»، األصل: يف 138

نحره. جعجعه: 139

استُشري. اؤتمر: 140
كعالهم. ومانهم، كفاهم إذا أهله، الرجل أعال يقال: 141

مرضه. يف يصلحه وما بخدمته قاموا أي عليه: قاموا 142

أو أثبتنا، عما محرف ولعله «رفيًضا»، األصل: يف والذي الرائحة. حدة هنا يريد الحاد، الرميض: 143
متكًرسا. متفتتًا أي «فضيًضا» لعله:

للغزو. الرجال خرج إذا املغريين من الحي بيوت يحمي إنه أي إلخ: … حاميتنا 144

تحريف. وهو «سنونا»، األصل: يف 145
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اذهبي الخبز؟ بعدوِّ ينني أَتُبرشِّ فقال: اتََّغر،146 قد منه ابنها بأن زوجها امرأٌة ت برشَّ
أهلك! إىل

الشاعر: قال

ب��َف��ْل��َس��يْ��ِن؟ ن��طَّ��اٍح ب��َن ب��ك��َر َزيْ��ِن أب��ا م��ن��ي ي��ش��ت��ري م��ن
ال��ع��ي��ِن ش��ح��م��ة م��ن��ه ي��ق��ل��ع خ��ب��زه م��ن اآلِك��ل ك��أن��م��ا

ُدبرَْي:147 بني من ُغَليِّم وأنشد

ب��اط��ال أق��ول ال أق��ول ��ا ح��قٍّ ون��ائ��َال َح��َس��بً��ا ال��ِك��رام ب��َن ي��ا
ال��َح��َم��ائ��ال148 ��ح ن��قَّ ع��اٍم وك��لَّ وال��زَّالِزال ال��دَّْه��َر أْش��ك��و إل��ي��ك

زمانهم. لشدة فباعوها سيوفهم حمائل قَرشوا أي الَقْرش، التَّنِْقيح:
وأنشد:

َق��ت��اُم��ه��ا149 ال��رِّع��ان أط��راَف وج��لَّ��ل أَْع��َص��َف��ْت ال��ري��ح إذا َع��بَّ��اٍد أمَّ س��ال
َس��ن��اُم��ه��ا وال��َم��واِس��ي األش��اف��ي151 يَ��ُص��دُّ نَ��ِض��يَّ��ًة150 إال ال��طِّ��ْرق ب��ق��اي��ا ��ْت وج��فَّ
ظ��الُم��ه��ا داٍج 152 َط��ْخ��ي��اءُ ب��ه��م تَ��َراَم��ْت ُرْف��َق��ٍة م��ن��زَل ال��ل��ي��ُل إل��يَّ وض��مَّ

ثغره. نبت واثغر: الغالم اتغر 146
تحريف. وهو «دينار»، األصل: يف 147

تحريف. وهو «الحالئال»، األصل: يف 148

الجبال. أطراف يريد الرعان: وأطراف تحريف. وهو «قيامها»، األصل: يف 149

تصحيف. وهو والصاد، بالقاف «قصية» األصل: يف 150

«نصد األصل: ويف املفتوحة. والفاء الشني وسكون الهمزة بكرس إشفى واحدته املثاقب، األشايف: 151
موىس. جمع املوايس، وال األشايف تخرجه ما فيه يبَق لم سنامها إن يقول: تحريف. وهو الساليف»،

الشديدة. الظلمة الطخياء: 152

447



واملؤانسة اإلمتاع

اع��ِت��ص��اُم��ه��ا ال��رج��ال ب��أَْري��اط ش��دي��ًدا ث��ي��اب��ه��ْم م��ن تَ��ْه��ت��زُُّه��ْم ��ب��ا ال��صَّ ت��ك��اد
َط��ع��اُم��ه��ا يُ��َح��بُّ أي��اٍم وُم��ْط��ِع��ُم وُم��تْ��ِل��ٌف ُم��ِف��ي��ٌد أنِّ��ي َع��ِل��َم��ْت ل��ق��د

آخر: وقال

أع��وام��ا ب��ه��م ال��ض��ي��ُف يُ��ِق��ِم إن ال��ك��رام��ا غ��اِض��َرَة ب��ن��ي إن
غ��الم��ا ل��ه��م ال��ده��ُر ي��ص��ب��ِح أو ��ن��ام��ا وال��سَّ ال��ل��ح��َم ِق��راه ي��ك��ْن

ُك��رام��ا وج��ُه��ه َظ��ري��ًف��ا ي��ك��ْن

أَْشَول: بن َسماعُة وقال

إي��الُ��ه��ا153 ب��ح��قٍّ تُ��وَرْك ل��م ال��ح��قِّ م��ن ت��م��نَّ��ع��ْت ُع��بَ��يْ��ٍد الب��نَ��ْي إب��ًال رأْت
وِع��ي��الُ��ه��ا ِض��ي��ف��انُ��ه��ا أب��ْت ف��ق��ل��ُت ه��ك��ذا؟ ِل��ق��اُح��ك ت��غ��دو أال ف��ق��ال��ت
م��ق��الُ��ه��ا ق��ري��بً��ا إال ُق��يِّ��ل��ت وال وال��ثُّ��ن��ى ال��ثُّ��الث��َة154 إال َح��ل��بَ��ْت ف��م��ا

الجرَّاح: أبو وأنشد

ك��الْم وال س��الم ال وأض��ح��وا وص��ال��ي َص��رم��وا ق��د ال��ُخ��الن أرى
��واْم وال��سَّ ال��م��ن��ائ��ح 155 َخ��فِّ س��وى إل��ي��ه��م ذن��ٍب م��ن أذن��ب��ُت وم��ا

الكتب. من راجعناه فيما نجده ولم الكالم، هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف الشطر هذا ورد كذا 153

وقيلت االثنني. أو اآلنية من الثالثة إال تحلب لم أنها يريد بفتحها. الثالثة أي الثاء: بضم الثالثة 154
القيل من القاف بفتح قيلت، بعضهم: ورواها هكذا، ثعلب ذكره املكسورة، الياء وتشديد القاف بضم

«ثلث». مادة اللسان، القائلة. وقت يُرشب الذي اللبن بمعنى
لالنتفاع املمنوحة الناقة وهي منيحة، جمع املنائح، قلة يريد . َخفَّ مصدر تها، خفَّ أي املنائح: خف 155

تحريف. وهو بالجيم، «جف» األصل: ويف ولبنها. وولدها بوبرها

448



والثالثون الثانية الليلة

آخر: وقال

ال��ِم��ْزَوِد ذو دق��ي��ِق��ه دون ي��ْط��ِو ل��م ال��َوَج��ا م��ن ال��م��ط��يُّ َوِق��ع156 إذا ِخ��رٌق
يَ��ح��َم��ِد ل��م أو ن��داك ال��رف��ي��ُق َح��ِم��َد 157… ق��ل��ي��ًال ب��ه ت��ئ��وب ح��ت��ى

آخر: وقال

أت��زوُد ال ال��ن��اِس ون��ح��َو١٥٨ إل��ي��ك غ��اديً��ا ن��ح��وك158 أق��ب��ل��ُت إذ ت��زودُت
أرم��ُد ك��أن��ك وج��ه��ي إل��ى ن��ظ��رَت ن��ائ��ًال أط��ل��ُب ج��ئ��ُت م��ا إذا أران��ي

بن املطَّلب بن واألسود160 املغرية، بن أمية أبو قريٍش من الرْكب أزواد159 ويقال:
خرج سافروا إذا كانوا عقبة؛ عمُّ أمية بن عمرو أبي بن ومسافر العزَّى، عبد بن أسد

يَكفونهم. كانوا ناًرا، يوقدوا ولم زاًدا يتخذوا فلم الناس معهم
الشاعر: وقال

يَ��ُم��وُر اإلك��اِم ب��أط��راف ُرك��اٌم ك��أن��ه ي��زال ال ج��وٌد161 وب��ال��ب��دو

عن وتخاذلها املطايا تواني ويريد الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو الرحا»، من املطي «رنغ األصل: يف 156

وأنه الحال، هذه يف بالكرم ممدوحه يصف امليش. من حوافرها أصاب ما وشدة السفر طول من امليش
ولم دقيقه يُْخِف لم عليه) القيم زاده صاحب (أي مزوده ذا وأن املعروف، يف متخرق كريم أي خرق

الرفاق. من للُمرملني يبذله بل يخبئه،
الكتب. من راجعناه فيما عليه نقف ولم ناقًصا، األصل يف الشطر هذا ورد كذا 157

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو «نحو»، مكان و«حق» «نحوك»، مكان «نحول» األصول: يف 158

الكلمتني. كلتا يف تصحيف وهو الراكب»، «ازدار األصل: يف 159

األسود». بن «زمعة القاموس: رشح يف 160

يشبَّه وإنما املرتاكم، بالسحاب الجوع تشبيه املعروف من ليس إذ تحريف، وهو «جوع»، األصل: يف 161

الجود. بذلك
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آخر: وقال

يَ��ْش��ب��ُع ال ذاك م��ن ف��غ��ي��ُره��ْم162 ب��ط��ونُ��ه��ُم َش��ِب��ع��ْت إن وال��ن��اُس

آخر: وقال

ِخ��س��اُس ُس��ك��ان��ه��ا ل��ك��نَّ ُح��س��نً��ا ال��ِج��ن��اَن ت��ح��اك��ي ُدوٌر
يُ��َداُس ده��ال��ي��زه��ا وف��ي س��اك��ن��ي��ه��ا ال��ج��ن��د أَرى م��ت��ى

آخر: وقال

َع��َدِم ذوي م��ن ب��ي م��ع��ت��ص��ٍم وح��اُل َرح��ِم��ي ذوي ع��ن ض��ع��ف��ي م��خ��اف��ة ل��وال
ق��ل��م��ي ع��ل��ى ك��ف��ي ع��م��ٍل ف��ي أَثْ��ِن ل��م ف��أُنْ��ِج��ح��ه��ا ل��ي ت��ب��دو األخ163 وح��اج��ُة

آخر: وقال

ط��اوي��ا وأرق��د أَْح��بُ��وه ب��ُق��وت��َي ال��ِق��رى ي��وج��د ال ح��ي��ن ض��ي��ف��ي وأُوثِ��ر
ح��ي��ات��ي��ا ال��ن��وال ك��ان وإن نَ��واًال وج��ه��ه ل��ب��اذل ن��ف��س��ي اس��تَ��ْك��ث��رْت وم��ا

الذي واملنهوم: األكل. الشديد والرغيب: بطنه. إال ه يَُهمُّ ال الذي البَِطُن: املربد: وقال
نفُسه. تنتهي وال بطنُه تمتلئ

األعرابي: ابن وأنشد

ق��ل��ي��ُل ف��ه��و ال��رَّيْ��ث ب��ع��د ج��اء وإن أران��ٌب ال��نِّ��ب��اج أه��ل ِق��َرى وإن
ط��وي��ُل ال��ن��ب��اج أه��ل ع��ل��ى ف��ي��وٌم ُم��ْع��رٌض وأع��رض َم��ثْ��ُغ��وٌر164 ص��د إذا

تحريف. وهو يف»، «فعثرتهم األصل: يف 162

تصحيف. وهو «الح»، األصل: يف 163

األكل. عىل يقدر ال أسنانه سقطت الذي املثغور: 164
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آخر: وقال

وَدبُ��وُر َح��ْرَج��ٌف166 َش��ِم��َل��تْ��ه��م وق��د ٌع ُج��وَّ وال��ن��اس ال��خ��ص��ب ف��ي��ه��ا ي��م��ي��نُ��ك165

آخر: وقال

��ْك��راُن ال��سَّ ي��ت��رنَّ��م ك��م��ا ط��ربً��ا وت��رنَّ��م��ْت َخ��ًس��ا167 ق��وائ��َم��ه��ا أل��ق��ْت

فرد. وخسا: األثايف. يعني وقوائمها ِقْدًرا. يعني
وأنشد:

ب��ال��ض��ل��وِع تُ��نْ��ِق��ُض َح��ْوأَب��ٌة ال��َم��ْرُم��وِع168 ال��َع��َزب غ��ذاءُ ب��ئ��س

الحال. والِحيبَة: اإلثم. والُحوب: والَحْوب كبرية. دلٌو وحوأبة: داء. الرُّماع:169
النْفس.170 والَحْوباء:

تحريف. وهو «عينك»، األصل: يف 165

جرجف شعلهم «وقد األصل: ويف الجدب. عن والدبور بالحرجف وكنى الشديدة، الريح الحرجف: 166
تحريف. وهو ودثور»،

اللغة. كتب عن والتصحيح الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو حسا»، «قرانمها األصل: يف 167

ترى. كما تحريف وهو البيت، إلخ «… خوانه املرفوع «العرب األصل: يف 168

اللغويون ذكر وقد األلفاظ، هذه جميع يف تحريف وهو كثرية»، داء وخوانه «الرفاع األصل: عبارة 169

من صوتًا أي نقيًضا، لألضالع تسمع أي الضلوع: وتُنِقض الوجه. منه يصفرُّ البطن يف داء الرماع أن
الدلو. تلك ثقل

مادة من هي إنما البيت يف الحوأبة فإن له، مناسبة ال الحوب بذكر هنا املؤلف استطراد أن يالَحظ 170

«حوب». مادة من ذكره الذي والحوب «حأب»،
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هو جافٌّ وسويٌق معه. أُْدم ال َقفار: خبٌْز غريه. وال معه تبن171 ال ماءٌ تقول: العرب
وحده. يؤكل أن وهو ل ُمبَسَّ وحنظٌل زيٍت. وال بسمٍن يَُلتَّ لم الذي

الراجز: قال

وأَْك��َس��ُل172 ك��ب��دي م��ن��ه ي��اَج��ُع ��ُل ال��ُم��ب��سَّ ال��ح��ن��ظ��ُل ال��ط��ع��اُم ب��ئ��س

أيًضا. ويَبَْجع
يقال: غريه، أو بتمٍر174 يؤكل أن وامُلبَكَّل:173 الكبد. يُحرق ل املبسَّ الجرَّاح: أبو وقال
الحنظل يؤخذ أن وهو الَخْوَلع، له يقال طعاٌم وعندنا قال: اخلطوه. أي لنا، بكِّلوه١٧٣

طيبًا. طعاًما فيكون ودقيق تمٌر معه يُْخَلط ثم مرارته، تخرج حتى مراٍت فيُنقع
واملعزى امِلْعَزى، لبن عىل الضأن لبن يُحلب أن والَقِطيبة: والنَِّخيسة الَخِليطة وقال:

الغنم. لبن عىل النُّوق َحَلب أو الضأن، لبن عىل

غ��ل��ي��ل��ي وابْ��رْد اس��ق��ن��ي175 ق��ال:

هزال. بعد َسِمن الرجُل: َمِلئَ
أرغفة. أربعة قال: اثنني؟ يف اثنني كم العرائس: لطَفيْل قيل

هذا إن فقال: للضيف. الناس أقرى العرَب نحن تقول: العرب أن ُحِكي له: وقيل
املدح. عىل النصب

العلف. أنواع يعم ما بالتبن يريد 171

تحريف. وهو «وأبسل»، األصل: يف 172

ما صوابه تحريف وهو الباء، مكان بالدال األصل يف الرقم هذا تحت اللتان الكلمتان هاتان وردت 173

خلطه. إذا بكله، يقال: اللغة، كتب عن نقًال أثبتنا
تحريف. وهو وغريه»، «ممرا األصل: يف 174

الكتب. من راجعناه فيما نجده ولم البيت، هذا بقية األصل يف ترد لم 175
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: الُعمانيُّ وقال

َريْ��ثَ��م��ا177 ال��ت��ص��نُّ��ع م��ن��ه يُ��َرى َج��ْع��ٍد ُم��َص��رَّم��ا ي��ك��ن ل��م ِج��ْل��ٍف176 ك��ل م��ن
178… … … … … … بَ��َش��م��ا ط��ع��اٍم م��ن ْ ��أ يَ��تَ��َج��شَّ ل��م
األع��ُظ��م��ا وي��ش��ك��و ُص��ْدَغ��ي��ه يَ��ْغ��ِم��ز ��ًم��ا179 ُم��َوصَّ َف��تْ��رٍة م��ن يَ��ِب��ت ول��م
ال��ظَّ��م��ا ي��خ��َش ول��م ال��م��اءَ يَ��ش��رب ل��م تَ��ح��زَّم��ا180 ب��ط��نَ��ه أج��اع إذا

��م��ا ي��مَّ م��ا ق��اِرَص��ٍة181 ِم��ن ي��ك��ف��ي��ه
وَم��ط��ع��م��ا َم��ْش��ربً��ا م��ن��ه أص��اب أَْع��يَ��م��ا م��ا إذا م��ن��ه وَخ��لَّ��ٍة182
وَس��ْل��َج��م��ا بَ��َص��ًال يَ��َع��اف184 وال ُم��ْح��ِرم��ا183 إال ال��ش��ارَف يَ��ْع��ِق��ر ال

لم بأنه يُفرسَّ أن إما مرصًما»: يكن «لم وقوله تصحيف. وهو املهملة، بالحاء «حلف» األصل: يف 176

مال، ذا يكن لم أنه يراد أن وإما نعل، له الذي الخف وهو الصاد بكرس الرصم من مأخوذ منتعًال، يكن
يف ذلك غري وقيل الخمسني، إىل األربعني من اإلبل من القطعة وهي الصاد بكرس الرصمة من مأخوذ

عددها.
تحريف. وهو ريَّما، األصل: ويف بغيته. ينال ريثما يتصنع أي ريثما: 177

من حروفه أكثر مهمل األرجوزة هذه من شطر النقط هذه فيه وضعنا الذي املوضع هذا يف ورد 178

املصادر يف األرجوزة عىل نعثر لم أننا كما فيه، الصواب وجه إىل نهتِد ولم بعضها، ومطموس النقط
األصل: يف كما الشطر هذا هو وها أيدينا. بني التي

أدما غراثًا يرحنا ولم

فرتَّ إذا التعب، مه وصَّ ويقال: فرتة، جسده يف جعلت إذا الصاد)، (بتشديد الحمى وصمته يقال: 179

تصحيف. وهو بالقاف، «قرتة» األصل: ويف وأكسله. جسمه
األلفاظ. هذه جميع يف تحريف وهو تخدما، قبطة أجاح إذا الشعر: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 180

أثبتنا. ما يقتيض الشعر وسياق
بحرافته. اللسان يُحذي الذي الحامض اللبن من الطائفة القارصة: 181

يف كما اللبن من يكون قد والخل منه. الطائفة أي معروف، الخل، واحدة اللبن، من أي منه: وخلة 182

اللغة. كتب
أثبتنا. ما يقتيض الشعر وسياق ترى، كما تحريف وفيه املحرتما، الشادف يعرف ال األصل: يف 183

عقرها. عليه يجب حني الحج يف إال الناقة يعقر ال أي اإلبل. من املسنة والشارف:
تحريف. وهو يأنف»، «وال األصل: يف 184

453



واملؤانسة اإلمتاع

َس��َق��م��ا ي��خ��اف ال ص��ح��ي��ٌح ف��ه��و َف��َم��ا ل��ب��طِّ��ي��ٍخ يَ��ْف��َغ��ْر ول��م ي��وًم��ا
ت��أثَّ��م��ا م��ا ُط��ول م��ن َص��َم��ْح��َم��ٌح187 َش��ْج��َع��م��ا186 يُ��ْدع��ى ك��ال��م��ح��راث185 أْس��ود
ال��ُم��ك��رَّم��ا ال��م��س��ج��د يَ��ُح��جَّ ول��م ال��َع��َم��ى ِم��ن َس��ْورًة ي��وًم��ا يَ��ب��ُل188 ل��م
��م��ا ال��ت��ف��هُّ ي��ط��ل��ب ت��راه وال وزم��زم��ا َح��ِط��ي��م��ه يَ��ُزْر ول��م
َص��نَ��م��ا ج��م��ي��ًع��ا اث��ن��ان ع��بَ��د م��ا أس��ل��م��ا م��ا ُم��ْس��ل��ًم��ا 189 يُ��َربَّ ل��م ل��و
��م��ا تَ��َج��هَّ ًق��ا ُم��ص��دِّ رأى إذا م��ْغ��ن��م��ا ال��رج��ال ض��رب ي��رى ع��اٍت
وَس��َل��م��ا نَ��بْ��َع��ًة ِه��َراَوتَ��يْ��ن190 ال��ِم��ع��ص��م��ا وأب��دى ال��ك��ف ف��ي وه��زَّ
��م��ا ت��زعَّ ��َرًة192 إمَّ رأى وإن ِرم��م��ا ُرف��اتً��ا رام م��ا يَ��ت��ُرك191
ُم��نَ��ْم��نَ��م��ا ل��ه َع��ْه��ًدا َق��َرا وإن ��م��ا ت��رغَّ وإن ش��ي��ئً��ا يُ��ْع��ط��ه ل��م
ال��ُم��خ��تَّ��م��ا ِط��ي��نَ��ه يَ��ُدقَّ وأن ��م��ا َرقَّ ق��د م��ا ش��قُّ ع��ل��ي��ه ه��ان
ان��تَ��َم��ى ث��م ِع��زٌَّة193 اع��تَ��َرتْ��ه إذا ��م��ا ص��مَّ م��ا إذا م��اٍض َص��ْم��ص��ام��ه
ُم��بْ��َرم��ا194 ع��ل��ي��ه ُح��ك��ًم��ا ي��رى ظ��ل ��م��ا ي��مَّ م��ا إذا ال��ح��ي ث��روة ف��ي

يُ��ْظ��ل��م��ا وأال ال��ن��اَس يَ��ْظ��ل��م أن

النار. بها تحرك حديدة املحراث: 185
تصحيف. وهو املهملة، بالسني سجعما، األصل: ويف الغليظ. الشديد الحيات: من الشجعم 186

األلواح. املجتمع الشديد الصمحمح: 187
تحريف. وهو بالكاف، «يبك» األصل: يف 188

تصحيف. وهو املثلثة، بالثاء «يرث» األصل: يف 189

الكلمتني. كلتا يف تصحيف وهو ببعثة»، «إهاؤه األصل: يف 190

تحريف. وهو «ينزل»، األصل: يف 191

له. رأي وال يريد ما عىل كالٍّ يوافق الذي الرأي الضعيف اإلمرة: 192
تحريف. وهو «غرة»، األصل: يف 193

تحريف. وهو «منهما»، األصل: يف 194
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آخر: وقال

ال��َف��يْ��َش��ِل195 ارت��ض��اُع وال ال��َخ��زي��ر أك��ُل ُم��َج��اِش��ٍع نَ��ِديِّ ف��ي يُ��نْ��َك��ر ك��ان م��ا

آخر: وقال

َج��نَ��ادبُ��ْه197 َص��رَّْت ��يْ��ُف ال��ضَّ م��ا إذا ب��ذَْح��ٍل196 أه��َل��ه��ا ي��ط��ل��ب ال��ج��وع ك��أن ب��الٌد

آخر: وقال

َم��ْق��ل��يَّ��ا ِج��ْرج��ًرا إال ب��ال��ل��ي��ل ال��َك��ِريَّ��ا198 يُ��ْط��ِع��ُم ال َك��ِريُّ��ه
ِن��يَّ��ا ون��ص��ًف��ا ن��ص��ًف��ا ُم��ْح��ت��رًق��ا

فتعصَمكم، فالٍة آُل أنتم ما وهللا قوًما: وذمَّ — َجراد بن الهيثم قال األصمعي: وقال
يشء. هذا بعد ما فقال: ِزدَت؟ لو فقيل: فتأكلون. ريٍف آل أنتم وال

الهجاء؟ تطيل ال لم له: قيل حني ُعلَّفة199 بن عقيل بقول الجواب هذا أشبه وما قال:
بالعنق. أحاط ما الِقالدة من يَكفيك قال:

تحريف وهو «خزير»، مكان و«حريز» «ندي»، مكان «عزي» الشعر: هذا وحدها فيها الوارد «أ» يف 195

فإذا املاء يف ويُلقى صغاًرا يُقطع لحم والخزير: لجرير. والبيت النقائض. عن والتصحيح ترى، كما
الدقيق. عليه ذرَّ طبًخا أُِميت

تصحيف. وهو «بدخل»، األصل: يف 196

يف رمض إذا الجندب أن فيه واألصل صاحبه. يقلق حتى يشتد لألمر يُرضب مثَل الجندب: رصير 197

يف يكون الصدى من أصغر طائر والجندب رصيًرا. لرجليه فتسمع وطار األرض، يف يقر لم الحر شدة
. الرباريِّ

هذا وأنشد اللسان يف قاله صاحبه، كريُّ منكما فكلٌّ بعريه أكراك أو بعريك إنسانًا أكريَت إذا 198
«كريه»، قوله مكان «كدنة» األصل: يف والذي نبت. هو أو العراق، أهل بلغة الفول والجرجر: الرجز.

وجوه. عدة عىل الكلمة هذه تقليب بعد أثبتنا ما صوابه تحريف وهو
علقمة». «ابن «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 199
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فقيل وارزقنا. وارحمنا عافنا اللهم فقال: بدعوات؟ هللا دعوَت لو عمر: البن200 وقيل
اإلسهاب. من باهلل نعوذ فقال: زدتنا؟ لو له:

شاعر: قال

ح��اج��ُب ال��ف��رزدق ب��اب ع��ل��ى ف��ل��ي��س ال��ِق��رى م��ن ال��ك��ري��ُم ال��ب��اَب أَغ��ل��ق إذا
ال��ك��واك��ب ال��ش��ت��اء ب��رد م��ن اغ��ب��رَّ إذا ب��م��ال��ه ال��ث��ن��اء ُح��س��ن ي��ش��ت��ري ف��تً��ى

كان وما ِشواء، فهو تَنُّور يف كان وما َمِليل، فهو َدفينًا أُنضج وخبٍز لحٍم وكلُّ قال:
حميل.201 فهو ِقْدٍر يف

ُمْقَلة202 يف نزلوا والشام الكوفة أهل من إخواننا إن الخطاب: بن لعمر األحنف قال
يأتينا اشة؛203 نَشَّ بَسِبخٍة ونزلنا متدلِّية. وثماٍر متفجرة، أنهاٍر من الناقة؛ وِحَوالء الجمل
ترفعنا أن وإما نهًرا، لنا تُشقَّ أن فإما الَحَمل، مريء أو النعامة حلقوم204 مثْل يف ماؤنا

إليك.
الدَّجاج. باتخاذ والفقراءَ الغنم، باتخاذ األغنياء يأمر ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان جابر: قال

عمرو». «ألبي «ب»: يف 200

باملعنى وجدناه والذي اللغة، كتب من راجعناه فيما املعنى بهذا اللفظ هذا نجد ولم األصل، يف كذا 201

بالجيم، «جميل» عن ف مصحَّ املهملة بالحاء «حميل» قوله ولعل القدر. يف مطبوخ أي «قدير»، املذكور:
بصددها. نحن التي فة املصحَّ الكلمة هذه قبل الناسخ من سقط كالم هنا فيكون املذاب، الشحم وهو

البعري، حدقة مثل يف هم فيقال: والنعمة، الخصب يف بهما يُتمثل الناقة» و«حوالء الجمل» «مقلة 202

مخ وهو النِّْقي، آخر يبقى وفيها سمنه، مقدار يعرفون بها ألن فيه، ما أخصب البعري حدقة أن وذلك
الناقة، حوالء كأنها قيل األرض ُوصفت وإذا خصب، يف صاروا إذا الناقة، حوالء يف صاروا ويقال: العظم.
الكالم يف وليس ُولد، إذا الولد رأس عىل يخرج الذي املاء والحوالء: خرضًة. ماء أشد الحوالء ماء ألن
مملوءة عظيمة دلو كأنه أخرض غالف الحوالء: وقيل: وسرياء. وعنباء حوالء إال ممدوًدا بالكرس فعالء
السىل. حوالء مثل يف هم أيًضا: ويقال قبله، يخرج أي َىل، السَّ قائد وهو األرض، عىل تقع حني وتتفقأ ماء

العرب. ولسان للمحبي عليه ل يعوَّ ما انظر
مرعاها. ينبت وال ثراها، يجف ال باملاء نزَّازة أي اشة: نشَّ 203

إليهم. مسايله وضيق املاء من يأتيهم ما قلة يف مثَالن الحمل: ومريء النعامة حلقوم 204
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َحْمل أو يتزوج، َعَزٍب أو يُفَدى، دٍم أو يُبنَى، بيٍت يف إال اإلبل أْكِرموا تقول: والعرب
َحمالة.

أفواهها أن علمَت أما قال: اإلبل. أبيع قال: تجارتك؟ ما ألعرابي: معاوية وقال
الذهب؟ وتأكل حطب، وبعرها َجَرب، وجلودها َحَرب،205

والحمري َعة، والدَّ للَجمال والَرباذين للثقل، والبغال للبُعد، اإلبُل صفوان: بن خالد وقال
. والَفرِّ للَكرِّ والخيل للحوائج،

آخر: وقال

ال��راج��ِم ب��ك��فِّ ال��ج��الم��ي��د ق��ذف وال��َغ��الِص��ِم206 األع��ن��اق ف��ي يَ��ْق��ذف��َن

الُحلُوق. باألعناق يريد
آخر: وقال

ج��اِم��ُس207 وال��م��اءُ ال��ل��ح��م َع��ب��ي��ط ونَ��ْق��ِري ال��بُ��َرى ع��ن أبْ��دى ال��رَّْوع م��ا إذا نَ��َغ��ار

جرب. ذات أي جرب: وجلودها ومعنًى. وزنًا واحد والكلب وهو حرب، ذات أي َحَرب: 205

وأعناقها حلوقها يف الطعام تقذف اإلبل هذه أن يريد الحلقوم. رأس وهي غلصمة، جمع الغالصم: 206
وهو «يقذفن»، مكان «يقدمن» األصل: يف والذي الطعام. قذف القذف بقوة يصفها الحجارة، قذف

تحريف.
إذا النساء عىل يغارون إنهم يقول الجامد. الجامس: واملاء الخالخيل. والربى: الرمة. لذي البيت 207
ما ويكفينهن يحمونهن ذاك إذ فهم خالخيلهن، من فأبدين سيقانهن عن الرعب وكشف الفزع، اشتد
اللحم، عبيط أضيافهم يقرون املاء وجمد الربد اشتد إذا كرام، إنهم الثاني: الشطر يف يقول ثم يفزعهن.

هكذا: األصل يف البيت هذا ورد وقد سديف. رواية: ويف

إلخ … … … … ويقرى الثرى عن أبدى الزرع ما إذا يغار

وغريه. الرمة ذي ديوان عن والتصويب ترى، كما كلماته بعض يف تصحيف وفيه
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آخر: وقال

ال��لَّ��ب��ِن م��ن َق��ْع��ٌب وال ال��ف��الَة ت��رَع��ى ُم��ص��رَّم��ٌة ن��اٌق208 ال ال��م��ك��ارُم ت��ل��ك

لت: الصَّ أبو وقال

أَبْ��واال ب��ع��ُد ف��ع��ادا ب��م��اءٍ ِش��ي��بَ��ا ل��ب��ٍن ِم��ن َق��ْع��بَ��اِن209 ال ال��م��ك��ارم ت��ل��ك

والسلطان الخاصة عند إال األدب يوجد ال فقال: التجاَر البلغاء بعض ووصف
وحرًصا رقيًقا، ودينًا دقيًقا، ُخلًُقا أحدهم من نَْعَدم ال فإنا األسواق أصحاب وأما وُمدبِّريه،
عىل وُمجاذَبًة اللَّفيف،210 وإلغاءَ معدومة، ومروءة معلومة، ودناءة مختلًفا، وأدبًا مرسًفا،
إذا واحد رجل مع واحد يوم يف واحد ِعْلٍق211 يف والذم املدح غاية أحُدهم يبلغ الطَّفيف،
البهتان، عىل األَيْمان قوَّى باألثمان وخربَّ مرابحًة212 بايعك إن إياه، باعه أو منه اشرتاه
لك كان وإن بنقصان. يعطي أو بُرْجحاٍن ليأخذ امليزان، لسان أعنَت الوزَن قلَّْدتَه وإن
منك ويأخذ لنفسه، يَْرىض ال ما لك يَْرىض وقيني، السُّ بُسنَّة ذلك يف ا ُمحتجٍّ َلواه حقٌّ ِقبله
استَنْصحتَه إن له. ما مثَل املبايعة يف الحق من عليه أن يرى وال بغريه، ويعطيك بنَْقٍد
وصاحب امُلعاِملني، عىل صاعقٌة ُمتمرُِّدهم َحَربَك. َصَدْقتَه وإن َكذَبَك، سألتَه وإن ك، غشَّ
حتى املعروف وتناكروا ُعِرف، حتى املنكر تعاَطُوا قد املْسَرتِْسلني.213 عىل ِنقمٌة َسْمِتهم
يَُرسُّ بالوضائع.214 عادْت كلما عنها وينَهْون البضائع، أصلح بما امِللَّة من كون يتمسَّ نُِيس،

الناب إذ تحريف، وهو بالباء، ناب» «ال البيت: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» ويف ناقة. جمع الناق: 208
األربعني. تبلغ اإلبل من عدة وهي رصمة، بالغة أي مة، مرصَّ تكون ال — اإلبل من املسنة وهي — الواحدة

الضخم. القدح القعب: 209
الصديق. اللفيف: 210

املتاع. من النفيس العلق: 211
من به اشرتيتها ما فوق كذا السلعة هذه يف أربحك للبائع: املشرتي يقول أن هنا باملرابحة يريد 212

ذلك. للمشرتي البائع يقول أن أو الثمن،
ثقة واستأنس إليه انبسط إذا إليه، اسرتسل من واملسرتسلون: وطريقتهم. الخري أهل هيئة السمت: 213

تحريف. وهو املرتسلني، األصل: ويف وصلة. ود من بينهما ما عىل واتكاًال به
الخسائر. الوضائع: 214

458



والثالثون الثانية الليلة

حيلته أحكم فإذا اإلسالم، يحميه ملسلٍم وِغيلٍة قها، ينفِّ لسلعٍة يُْرَزُقها215 بحيلٍة أحدهم
أباح بما مغتبًطا جمعه قد [بحطام منزله إىل وآب ، َوَرضَّ فَغرَّ َحْرِده، عىل قادًرا غدا وغيلته
باملطََّلب، وِرْفًقا بالتكسب، ِحذًْقا منه كان الذي يَُعدُّ أخيه، حرمة من وانتهك دينه]، من

الصناعة. يف ًما وتقدُّ بالتجارة، وِعْلًما
بهذا العامة َعنَى الواصف هذا كان إن الوزير: قال املوضع هذا قراءتي بلغت فلما
شائعة إال األخالَق هذه أرى وال أسمع ما فوهللا أيًضا، الخاصة وصفه يف دخل فقد القول
الزماُن حال لقد العلم. وأهل والصالحني والتُّنَّاء216 والكتَّاب الجند من الناس أصناف يف
مر عىل الزيادة من إال َعَجبي وما األخبار، تْستوعبه وال النعت، عليه يأتي ال أمٍر إىل
دونَه. القنوط واعرتض منه، اليأُس وقع قد ما بعض يُْرَجى كان لعله وقف ولو الساعات،
رائع، الدين من َلبُوس ذا كان قبل من الزمان ألن هذا حاًرضا: وكان ُزْرعة ابن فقال
بل اليُد وضعفت وَفِني، تمزَّق] بل [وبَيلَ، اللَّبوُس فأَْخَلق بسيطة، السياسة من يٍد وذا
سماوية. وأمور فلكية، بعلل إال تتفق ال ألسباٍب دينية سياسة إىل سبيل وال وُقطعت، شلَّْت
عنها، الجامحة٢١٧ األمور ِحران مقابلة يف لها الجانحة217 األمور انقياد يكون فحينئٍذ
أهداٌف والناس الطِّباع. وَخَور النْفس وسواس إبَّانه قبل ذلك وتَمنِّي وقته، يف ُمنتَظر وذلك
لهم اعتالَق وال املكاره، من لهم َفكاك وال الدهور،218 بحوادث وُمقلَّبون الزمان ألغراض
إىل وال هذه، إىل هذه تحويل إىل لهم سبيل ال التي والصوارف بالدواعي [إال] باملحابِّ
ضعيٌف مكروههم عن اإلْعراض أو محبوبهم إىل ه للتوجُّ واختياُرهم بهذه، هذه تبديل
بإدراك تُمَلك220 والِغبْطة يُراد،219 ما وقت يف تزول الَحَرسات لكانت ذلك ولوال طفيف،

الحس. بقوة إليه221 ُمستيَقٍظ غريُ النفس، بقوة به محكوٌم شأٌو وهذا يُتمنَّى. ما

السجع. به يستقيم ال أنه إال املعنى به صح وإن وهو الواو، بتشديد «يزورها» «أ»: يف 215

تانئ. الواحد القرى، ورؤساء الدهاقني التنَّاء: 216
ترى. كما أثبتنا ما يقتيض والسياق اآلخر، مكان منهما كلٌّ النسختني كلتا يف اللفظان هذان ورد 217

«األمور». «ب»: يف 218

تحريف. وهو اإليراد»، فوت «يف «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 219

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «تدرك»، «ب»: يف 220

أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق «عليه»، النسختني: كلتا يف 221
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من أكثر عىل َليَدلُّ نَْفثك222 «وإن الوصف، هذا يف عٍيل أبا يا أحسنَت الوزير: فقال
الحديث هذا من نبلغ لكنَّا ُكربة، من فارًغا والصدُر بنِعمة، ظافًرا البال كان ولو ذلك.»
غائب، وكأني معكم قاعٌد ولكني ُمْستِمعني، به ونُْشَفى [قائلني] َغِليلنا به نَْشِفي مبلًغا
واحًدا أرى أمري؛ يف فكري وال يف ترصُّ أملك ما وهللا التشبيه، كاف غري من غائٌب أنا بل
يف وآخَر ِحيلة، دسِّ يف وآخَر ، فخٍّ نصب يف وآخر برئ، حفر يف وآخَر َحبْل،223 َفتِْل يف
وآخر َكِذب، اختالق يف وآخر ِعْرض، تمزيق يف وآخر حديد، َشْحذ يف وآخر َحَسن، تْقبيح
وريُحه رماد، صاحبي مع وناري ِسحر، نَْفث يف وآخر َعْقد، َحلِّ يف وآخر ُمْلتَئم، َصدْع يف
أحدثكم وإني [وُغموم]. ُهموم منه ونصيبي َسموم، وبينه بيني ونَسيمي عاصفة، عيلَّ
ولوال بلواي، تحت خي224 تََفسُّ عىل منه وتقفون َشْكواي، يف صدقي [به] تعلمون بيشء
تحدَّثُت مَلا أَُواًرا؛ منه فؤادي واحتىش ناًرا، به صدري م تََرضَّ قد لهبًا بالحديث أطفئ أني
القلب لحجاب أنَْقُب للحديث كتماني ولكنَّ منه، بحرٍف نبْسُت مَلا طيَّه استطعُت ولو به،

الَقْرص: لُسور الَعتَلة من
عىل فاْلبَسها الِخْلعة أعدُت قد يل: فقال املجلس، إىل فوصلت225 أيام منذ دخلُت

وعرضها. ذكرها من بدَّ ال أشياء تذكرتي226 ويف أَْفَعل. فقلت: األسعد. الطائر
ذلك، جميع عندي فقال: وكذا. كذا ويُْفَعل وكذا، بكذا يُتقدَّم227 فقلت: هات. فقال:
عن فانقلبُت اعرتاض. ألحٍد عليك وال يد، يدك فوق وما ترى، ما فيه واصنع كلَّه، هذا أَْمِض
حتى نشيجي، وتواىل شهيقي، وعال دموعي، تحدَّرت وفيها الحجرة، يف زاويٍة إىل املجلس
ينتظرون وقوٌف الناس هذا، ما فقال: ثقاتي من خدمي بعض مني فدنا أَْفتِضح، كدُت
ساعًة عني تنحَّ فقلت: وندم؟! نَْوٍح يف وأنت امليمون والترشيف املباركة بالِخْلعة بروَزك
تذكرًة صاحبي عىل عرضت كنت ألني العارض ذلك كان وإنما صدري، نار أطفئ حتى

من أعزز عىل كيدك تقبله «وأن «أ»: يف والذي «ب»، يف العالمتني هاتني بني الذي الكالم هذا ورد كذا 222

معنى. له يُفهم ال ترى كما تحريف الكالم هذا ويف ذلك»،
قراءتها. تتعذر النقط من حروفها بعض مهمل النسختني كلتا يف العبارة هذه وردت 223

تحريف. وهو «تفسحي»، النسختني: كلتا يف 224

«فدخلت». «ب»: يف 225

فكري». «ويف «أ»: يف 226

به. يؤمر أي بكذا: يتقدم 227
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شيئًا زادني وال منها، يشء يف يناظرني ولم كلَّها فأمضاها مختلفة أشياء عىل مشتملًة
بهذه إيلَّ فُخيِّل ضمنها، يف َمْغزاي وأخفيت بها، بلوتُه قد ولعيلِّ عليها، ناظرني وال فيها،
ذلك فيُميض مؤلًَّفا، أمًرا إيلَّ وينسب ُمزخَرًفا، قوًال يفَّ فيقول موقفي يقف غريي أن الحال
األمر من النوع هذا يل229 َفتَق قد الذي الفكر بهذا فوجدتُني228 يل، أمضاه كما له أيًضا
َفَحم، غري يف ينفخ كمن أو هواء، من قطعٍة عىل جوٍّ يف كقابٍض أو ماء، صفحة عىل كراقٍم

قال: حيث األول صدق ولقد قيْد،230 يف يلعب أو

ُغ��ُروِر ب��ح��ب��ِل م��ن��ه��ا ل��ُم��س��ت��م��س��ٌك ��ه ه��مِّ أك��ب��ر دن��ي��اه ً ام��رأ وإنَّ

األمر: هذا من يل231 عنَّ ما لكم أذكر أني غري
وقوَّمه، وبناه وأصلحه، — هللا رحمه — املايض نظََّمه232 ما أن ظننُت أني اعلموا
ذلك عىل تدوم الحال وأن سنة، خمسني وال سنًة ثالثني يف يستحيل ال ونَوََّقه،233 ونَسَجه
ألنفسنا وبَلْغنا السعادة، من بطريق أخذنا قد ونكون ياج، السِّ ذلك عىل وتستمر املنهاج،
ونيل الرياسة، ورشف املرتبة، علو بني فنجمُع اإلرادة، من التمني عليه نسلِّط كنا ما بعَض
فعاد يت؛ الصِّ وبُْعد الذِّكر، ونرش الثناء، وكسب الُعْرف، واصطناع الرسور، وإدراك اللذة،
واليأس امُلْقلق، والخوف امُلْضني، الفكر عىل ووقف الخالف، إىل وحال بالضد، كلُّه ذلك

القائل: قال ما أحسن وما امليِّت، والرجاء ، الحيِّ

م��ص��ائ��ب��ا ع��ل��يَّ َم��َط��رْت ُم��ْس��ت��س��ق��يً��ا ج��ئ��تُ��ه��ا ��ا ف��ل��مَّ ال��دن��ي��ا أَْظ��َم��تْ��ِن��َي234

«أ». يف كما أثبتنا ما يقتيض الكالم وسياق «فوجدته»، «ب»: يف 228

«يفَّ». «أ»: يف 229

أثبتنا. عما محرف ولعله هنا، ما يناسب ال معناه أن وظاهر مد»، «يف النسختني: كلتا يف 230

تحريف. وهو غريف»، «ما «ب»: يف 231

تحريف. وهو يظهر»، «ما «أ»: يف 232

قبلها. والتي الكلمة هذه فيها وردت التي هي وحدها «أ» أن ويالَحظ تحريف. وهو وقوفه، «أ»: يف 233

للمتنبي. والبيت النسختني. كلتا يف تحريف وهو «أطمعتني»، «ب»: ويف «أطعمتني»، «أ»: يف 234

461



واملؤانسة اإلمتاع

يُْستدفع وال منه، إال الخريُ يُْستنَجز وال هللا، بيد كلَّها األمور إن ُزْرعة: ابن له فقال
أعداءَك وِكْل اإلحسان، وبُثَّ الخري، وانِْو النية]، [وُحسن نع، الصُّ جميل فسْله به؛ إال الرشُّ
الفرات وسيَّح خدهم، ر وعفَّ َحدَّهم، فلَّل عليه وتوكَُّلك صدَقك عَرف إذا الذي ربك إىل
بأنفسهم، وشغلهم تَْقرضها، حتى أبدانهم عىل األََرضَة وسلَّط يطفئها، حتى جمرتهم إىل
وَعَرضهم ضارعني، صاغرين إليك وردهم جميعهم، شمل وصدَّع كلمتهم، بني وخالف

املسيئني. عىل املحسنني مع هللا وإن بعزيز، هللا عىل ذلك وما خاضعني، عليك
هللا أن وأرجو منكم، سمعُت وما لكم قلُت بما كثريًا َرْوًحا235 وجدُت لقد وهللا قال:
فإذا ه، َفُّ الرتَّ إىل البدن وحنَّ النجوم، َرِت وتغوَّ الليل، تمطَّى قد الظالم. ويهني املظلوم يُعني

بني. متعجِّ فانرصفنا شئتم.236

واحد. بمعنى كالهما والراحة الراء بفتح الرْوح 235
باالنرصاف. اإليذان بها أُريد الجملة هذه 236
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الورقات هذه له فكتبت — استزادني قد وكان — املمالحة حديث من فيه كنا ما إىل عدنا
َخَزْلتُه الحديث، لذلك صلة يكون مما مر ما كل عند كثريًا كالًما فقال يديه، بني وقرأتها

للتخفيف: طلبًا
العرب عن تحدثني أن أحبُّ َخَرشة: بن لَغيَْالن زياٌد قال قتادة عن الراوية: اد حمَّ قال
عمي حدثني غيالن: فقال بها. أصبحنا التي النعمة عىل هللا لنحمد عيشها وضنك وَجْهِدها
بَْكٍر عىل فخرجُت يشء، كلَّ ت1 َحصَّ الجاهلية] يف [سبٌع ِسنون العرب عىل توالت قال:
[األرض] حرشات من بعريي ينال ما إال شيئًا فيهن أذوق ال سبًعا فمكثُت العرب، يف يل
إيلَّ فخرجت إليه، فِمْلت الحي عن َجِحيٍش4 ببيٍت فإذا عظيم، ِحواء3 إىل دنوُت2 حتى
عندنا كان لو فقالت: الِقرى. يلتمس ليٍل طارق قلت: َمن؟ فقالت: انة،5 حسَّ ُطوالة امرأٌة
يك فإن أعظمها، إىل فانظر البيوَت هذه ُجْس كفاعله: الخري عىل والدالُّ به، آثْرناك يشءٌ
قلت: َمن؟ وقال: صاحبه بي ب فرحَّ إليه، دنوُت6 حتى ففعلُت ففيه. خريٌ منها يشء يف
ال. قال: طعام؟ (من) عندك هل فقال: فأجابه، فالن. يا فقال: الِقَرى. يلتمس ليٍل طارق

استأصله. إذا ونحوه، الشعر حص يقال: أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «أهلكت»، «ب»: يف 1

«وقعت». «ب»: يف 2

البيوت. جماعة الحواء: 3
ذلك بعد ويريد بهم. يختلط ولم الناس عن ناحية نزل إذا املحل، جحيش رجل قولهم: من الجحيش: 4

الحي. ذلك منازل عن وانعزاله املنزل
حسنة. طويلة أي حسانة: طوالة 5

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى إليه. دفعت «ب»: يف 6
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قال: رشاب؟ من عندك هل فقال: منه. عيلَّ أشدَّ كان يشءٌ أذني يف َوَقر ما فوهللا قال:
فأَتَى به. فأِْت قال: َطَرق. إن لطارٍق شيئًا فالنة7 ع َرضْ يف أبقينا قد وقال: تأوَّه ثم ال.
وُكور ُقذَق وِمْهَرجان8 وتُْسَرت أَْصِفهان فتح شهد أنه عمي فحدثني فابتعثها، الَعَطن
كان قطُّ شيئًا سمعُت فما قال: وولُده؛ ماله وكثر السلطان عند وجاهد وفارس، األْهواز
وارتفعت جوانبها من ففاضت مألها إذا حتى الُعْلبة، تلك يف الناقة تلك َشْخب من إيلَّ ألذَّ
يده، من العلبة فسقطت حجر، أو بُعوٍد فَعثَر نحوي بها أقبل الشيخ ة9 كُجمَّ َرْغوٌة عليها
من عليه أعظم بمصيبة أُصيب فما بيته، وأهل [وولده] وأمه بأبيه أُصيب أنه فحدثني
إىل نظر ثم اإلبل فبعث سيفه، شاهًرا خرج البيت ربُّ كذلك رآني10 فلما الُعْلبة. ذهاب
أوقد ثم ُفوَّهِته12 عن فكشف ِعل،11 الصَّ الرجل رأس مثل ظهرها عىل َسناًما، أعظمها
أَْهِوي فجعلُت واْجتَِمْل.13 اْصَطل هللا، عبد يا وقال: ُمدية إيلَّ ودفع َسناَمها، واْجتَبَّ ناًرا،
جلدي، عىل إهالتها من يدي يف ما مسحُت ثم أكلتُها، إنَاها بلغْت فإذا النار، إىل بالبَْضَعة
فما عيلَّ َمْغِشيٍّا وخررُت ماءً رشبت ثم 15، َشنٌّ كأنه حتى َعْظمي عىل َقَحل14 قد وكان

َحر. السَّ إىل أفقُت
به؟16 املنزول فَمن هذا، من بأكثر تخربنا أن عليك ال وقال: الحديَث زياٌد فقطع

عيل. أبو قلت: عيلٍّ؟ أبو قال: الطَُّفيْل. بن عامر17 قلت:

تحريف. وهو الغالبة، «أ»: ويف نياقه. بعض اسم عن كناية فالنة: 7

نواحي من الصيمرة، قرب وقرى مدن ذات كورة قذق: ومهرجان بخوزستان. عظيمة مدينة تسرت: 8

به. للتعريف مقتىض فال معروف هنا املذكورة البالد من هذين وغري الجبال.
الوفرة. من أكرب وهي الرأس، شعر مجتمع الجمة: 9

ذلك». رأى «فلما «ب»: يف 10

الرأس. الدقيق الصعل: 11
مقتىض وال عرقوبها، كلمة الرسم يف يشبه ما األصول ويف السنام. أعىل يريد أعاله، اليشء: فوهة 12

هنا. الناقة عرقوب لكشف
النار. يف أذابه الشحم: اجتمل 13

باملاء. عهده وبُعد الحر وهج من يبس أي عظمي: عىل قحل 14

الخلقة. اليابسة املزادة الشن: 15
«عليه». «أ»: يف 16

لبيد. عم ابن وهو العامري، كالب بن جعفر بن مالك ابن هو الطفيل بن عامر 17
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صدق وقال: التعجب، وأكثر مرتني الحديَث هذا علوَّه] هللا [أدام الوزير واستعادني
الكالم! وأُْعُطوا الطعاَم ُمِنُعوا العرب: يف القائل

قد هذه ِقْدركم قال: ه َجسَّ فلما ُعراًقا،18 إليه م فقدَّ مكرِّم ابن عند الَعيْناء أبو تََغدَّى
بِشْطرنج؟19 ُطِبَخت

قرب؟ أم ِقْدٌر هذه فقال: العظام كثرية فوجدها ِقْدًرا يوًما إليه َم وقدَّ
رشبًة فُسقي الرابعَة طلب ثم باردة، بات َرشَ ثالث فُسِقي يوًما الَعيْناء أبو عنده وأكل

الرِّبْع. ى21 ُحمَّ تعرتيها لتَكم20 مزمَّ [لعل] فقال: حارَّة
فيها بَجْفنة فجاءنا منه، ونسمع نأتيه وكنَّا ببغداد الَقْمقام أبو بقي َسَلمة: قال
فعلم الجفنة، يف فَسلتَها يَراِبيع فيه وٍد بَسفُّ أتاهم ثم يأكلون، أصحابُنا فجعل ُجوذَاب22

أكلوا. ما يَْستقيئون فجعلوا ُدُهوا، قد أنهم القوُم
«بأدناهما قال: أبدأ؟ بأيَّتهما جارتان يل هللا، رسول يا عنها]: [ريضهللا عائشة وقالت

منك.»23 بابًا
[به] حكم ما بمثل عليه ليُْحَكم ُقوتِه، ِمن أكثر البخيُل يُعَطى أال ينبغي حكيم: وقال

نفسه. عىل
الشاعر: وقال

م��رْة ي��وٍم ك��لَّ م��ن��ه��ا ي��أك��ل َق��ْوَص��رَّْة24 ل��ه ك��ان��ت َم��ن أف��ل��ح

اللحم. من عليه ما أُخذ الذي العظم العراق: 18
الشطرنج. كبيادق والصالبة باليبس القدر يف ما وصف العبارة بهذه يريد 19

منها. يُرشب الرصاص أو الفضة من قصبة فيه ثقب وسطها يف خرضاء خابية أو جرة املزملة: 20
الرابع. اليوم يف تجيء ثم يومني، وتدع يوًما تأخذ التي هي الربع حمى 21

فاريس. وهو ولحم، وأرز سكر من يُتَّخذ طعام الجوذاب: 22
«إليك». «ب»: يف 23

كرم طالب أبي بن عيل إىل الشعر هذا ويُنسب البواري. من التمر فيه يُرفع قصب من وعاء القورصة: 24
وجهه. هللا
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��ْة ال��َف��خَّ ي��ن��ام ث��م ��ه��ا يَ��ُزخُّ ��ْة25 ِم��َزخَّ ل��ه ك��ان��ت م��ن أف��ل��ح
َم��لَّ��ْة ي��وٍم ك��لَّ م��ن��ه��ا ي��أك��ل َدْوَخ��لَّ��ْة26 ل��ه ك��ان��ت م��ن أف��ل��ح
��ْه َك��فَّ م��ن��ه��ا ي��م��أل ونَ��ْش��َف��ٌة28 ��ْة27 ِه��ْرَش��فَّ ل��ه ك��ان��ت م��ن أف��ل��ح
ِج��ي��َدْه ث��اٍن وه��و م��ن��ه��ا ي��أك��ل ِك��ْرِدي��َدْة29 ل��ه ك��ان��ت م��ن أف��ل��ح

اج: الُحجَّ يخاطب الشايشُّ فرعون أبو وقال

وال��َع��ِق��ي��ق��ا م��ك��ة ��م��وا وي��مَّ ط��ري��ق��ا س��ل��ك��وا َرْك��ٍب خ��ي��َر ي��ا
ال��رق��ي��ق��ا ال��ي��اب��َس وال��ُخ��ْش��ك��ن��اَن30 ��ِوي��ق��ا وال��سَّ ال��َك��ْع��َك ذا وأَْط��َع��م��وا

آخر: وقال

ال��ُف��راِت م��اء م��ن ال��ك��فِّ وِم��ْلءُ رغ��ي��ٌف ي��ط��ُرُده ال��ج��وع رأي��ُت

الصابر.» الصائم بمنزلة الشاكر «الطاعُم31 ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
َصْحنًا.33 احتََشيِْت أو بَكِرش، تعشيت أظنِك لها: فقال بَْخراءَ، جاريًة ُمَزبٌِّد32 قبَّل

قبله. ما وبقي الثاني النصف ذهب قد قال: َخْردًال. إال أََكْلُت ما فقالت:

نومة والفخة: يجامعها. أي يزخها، ألنها الرجل، زوجة واملزخة: إلخ.» … كانت ملن «طوبى رواية: يف 25

تصحيف. وهو بالقاف، القخة األصل: ويف التعب. نومة وقيل: الغداة،
املرة. وامللة: كالزنبيل. وهي والرطب، التمر فيها يوضع خوص من سقيفة الدوخلة: 26

يف تُعرص ثم األرض من املطر ماء بها يُنشف خرقة والهرشفة: إلخ.» … كانت ملن «طوبى رواية: يف 27

عليه. شاهًدا البيت هذا وأورد اللسان صاحب ذكره املاء. قل إذا ذلك يُفعل وإنما اإلناء،
اليد. بها تُنشف خرقة والنشفة: تحريف. وهو «ومنرش»، األصل: يف 28

ودعة. راحة يف وهو أي جيده: ثان وهو التمر. من العظيمة القطعة الكرديدة: 29
اإلنجليزي الفاريس املعجم انظر بالبسكويت. عندنا املعروف وهو اليابس، الخبز الخشكنان: 30

الستاينجاس.
املطعوم. أو الطعام، ذو أي الطاعم: 31

املعروف. النوادر صاحب هو باملوحدة ومزبد تصحيف. وهو املثناة، بالياء «مزيد» النسختني: كلتا يف 32

للمعدة. مصلح مشهٍّ الصغار، السمك من يُتخذ إدام ويُقَرصان: ان ويُمدَّ والصحناة، الصحنا 33
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شاعر: قال

ُدْس��ِم34 ُج��َل��ٍل ف��ي ال��بَ��ْرنِ��يُّ وع��ن��ده��م ض��ي��َف��ُه��ْم ال��ُق��َط��يْ��ع��اءَ ��ون يُ��َع��شُّ وب��ات��وا

آخر: وقال

ال��بُ��ْخ��ِل م��ن إال ال��بَ��ْرن��يَّ َم��نَ��ع��وا وال س��م��اح��ٍة م��ن األَْوتَ��َك��ى35 أط��ع��م��ون��ا وم��ا

فإذا مطيًعا. كان أحَدهما أكل فإْن السمك، أو الخبز ُكِل يقول: اجيَّ الحجَّ سمعُت
الخبز تأكل ال قلَت: وإذا يَْعصك. لم أحَدهما أكل فإْن والسمك، الخبَز تأكل ال فقلَت: نفيَت
والتقديَر أحَدهما، تأكْل ال النفي: يف التقدير ألن أحَدهما، يأكل أن له يكن لم السمك، أو
وُكِرس. ُرضَّ ألنه الَجِشيش،36 ِويق: السَّ «أو». يَّة خاصِّ فهذه شئَت، أيَّهما ائِت اإليجاب: يف

بها. يَُجشُّ صغريٌة رًحى ة: امِلَجشَّ
،« حارٌّ «حارٌّ فقال: ُعَميْس بنت أسماء عند ْربُم37 الشُّ رأى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ُروي

نا.38 بالسَّ وأَمر

يدرك، أن قبل البرس هو وقيل التمر، أردأ وهو الصغري، السهريز: والتمر السهريز، التمر القطيعاء: 34
الغالظ. والدسم: التمر. فيه يوضع الخوص من يُتَّخذ وعاء والجلة: التمر. من جيد نوع والربني

ويف واحد. السابقة الحاشية يف رشحها تقدم التي والقطيعاء وهو السهريز، التمر هو األوتكى 35
تحريف. وهو «األوتكى»، مكان «األربكى» األصل: ويف «البخل». مكان «اللؤم» املخصص:

تصحيف. وهو «الحشيش»، األصل: يف 36

أنها سلمة أم عن األثري البن النهاية ويف الطرخون. تشبه وأوراقه كالعدس، حب له نبات الشربم: 37
ماؤه ويُرشب يُطبخ كالحمص حب بأنه الشربم وفرس . حارٌّ حارٌّ إنه فقال: إلخ، … الشربم رشبت

عميس. بنت أسماء عن الزمخرشي أخرجه الشيح. من نوع إنه وقيل للتداوي،
سناة. الواحدة زجًال، له سمعت الريح وحركته يبس إذا حمل له األدوية، يف معروف نبات السنا: 38
األوراق، عريض الطول، إىل مفرطح وحبه الزرقة، إىل زهره الحناء، يشبه نبات بأنه بعضهم وعرفه
له ويقال الروم، ببالد ينبت آخر ونوع املكي. السنا له يقال وقد مكة، بسنا ويُعرف الحجازي، وأجوده

الرومي. السنا
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النكاح. ماءَ يقطع أي َمْجَفَرة، البطيخ39 أكل ويقال:
ت٤٠ واْجَرأَشَّ الجنبنَي، ٤٠ ُمْجَرئِشُّ فرٌس الوسط، أي 40 امُلْجَرأَشِّ عظيُم فالٌن ويقال:
منها ارتفع ما وهي ِقْدركم، 41 َكثْأَُة ويقال: ِبطان. أي ة،٤٠ ُمْجَرئشَّ وإبل بَِطنت، إذا اإلبُل،

الَغْيل. عند
بات َمن بمؤمٍن «ليس يقول: سمعتُه قال: عباس ابن رواه فيما ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال

طاٍو.» جائٌع وجاُره [َريَّاَن] شبعاَن
الخمر. كمدمن اللحم مدمن عمر: قال

َجبَلة: يوم أصحابَه يذُمُّ ُزَرارة بن َلِقيط وقال

األُنُ��ْف وال��ك��أس ال��َح��ْس��نَ��اءَ وال��َق��يْ��نَ��ة وال��رُُّغ��ْف وال��نَّ��ش��ي��ل ��واء ال��شِّ إنَّ
ُق��ُط��ْف وال��خ��ي��ُل ال��ه��اَم ل��ل��ض��ارب��ي��ن

فإن تَلُْمني، ال فقال: عنبه؟ [من] تأكل ما كثرة من ليلٍة يف رجًال تُْفِقر لَم : لُدبٍّ قيل
بالهواء. إال ُظ أتلمَّ فال فيها أَنَْجحر أشهٍر أربعة يديَّ بني

ي ُسمِّ املساكنَي لحَمه فأطعم مرة بعد مرًة الرجُل أَْقَدح42 إذا األعرابي: ابن قال
النابغة: قول ذلك ومن نَُويْرة، ابُن ي ُسمِّ وبه ًما، ُمتمِّ

األُُدَم��ا ال��َج��ْف��نَ��َة وأَْك��ُس��و األي��ادي43 َم��ثْ��نَ��ى وأم��ن��ُح��ه��ْم أيْ��س��اري ��م أُت��مِّ إن��ي

تصحيف. وهو املهملة، بالحاء «البطيح» األصل: يف 39

والتصويب تصحيف، وهو املهملتني، والسني بالحاء األصل يف الرقم هذا تحت التي األلفاظ هذه وردت 40

اللغة. كتب عن
اللغة. كتب عن والتصويب تصحيف، وهو املوحدة، بالباء «كباة» األصل: يف 41

امليرس. يف بالقداح رضب أي الرجل: أقدح 42
تحريف. وهو األيادي، مثنى قوله: مكان األناقي» «ميش األصل: يف والذي اللسان. يف البيت هذا ورد كذا 43

املساكني. فيطعمه اللحم بهذا يفوز إنه يقول: به. يؤتدم ما أي الدال، بتسكني األدم هو بضمتني: واألدم
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اإلناء.] يف الطعام من45 َفَضل [ما أيًضا: ْتُم الرتُّ ويقال الطعام، فتات من الثُّْرتُم44
إذا وتحلََّمْت، الجارية تََملَّحت يقال: َمن، السِّ وامِلْلح: وامَلِليح نُُزل.46 ذو طعاٌم ويقال:

سِمنَت.
47: الَقيْنيُّ الطََّمحان أبو وقال

أْغ��بَ��را أش��ع��َث ج��ْل��د م��ن َك��َش��ط��ْت وم��ا ب��ط��ون��ك��م ف��ي ِم��ْل��َح��ه��ا ألرج��و وإن��ي

املثل: ويف بعينه. الدَّنُّ والخرس:٤٨ َخْرس،48 كأنه حتى َسِمن ويقال: سمعُت. هكذا
ُدْرِدي. نِّ الدَّ آخر أي « لُدْرِديٌّ الخرس٤٨ آخر «إن

وأُنِْشد:

زم��ان! ك��لَّ ي��ف��وق وزم��اٍن أواِن م��ن ح��بَّ��ذا ��يْ��ُف ال��صَّ ح��بَّ��ذا
وال��ري��ح��اِن ال��ِخ��الِف وَوْرد50 ـ��ن49 وال��َج��ْش��ـ وال��َم��س��اوِر ال��خ��م��ر زم��ُن
وال��ُح��ْم��الن ال��ِج��َداءِ ب��ل��ح��وم ف��ي��ه ال��َم��ض��اِئ��ُر51 ك��ان��ت زم��ٌن

اللغة. كتب عن والتصويب تصحيف، وهو الثريم، األصل: يف 44

الكالم سياق يقتضيها تكملة أنها غري الكالم، هذا وحدها عنها املنقول «أ» يف العبارة هذه ترد لم 45

ناقًصا. يكون بدونها الكالم أن وواضح اللغة، كتب من أخذًا
بركة. ذو أي نزل: ذو 46

تصحيف. وهو «العتبي»، األصل: يف 47

الرقم. هذا تحت التي الثالثة املواضع يف تصحيف وهو «الحرش»، األصل: يف 48

الفاريس املعجم يف كما ذلك، ونحو والوالئم األعياد يف الناس مجتمعات معناه فاريس لفظ الجشن: 49
وجه إىل نهتد لم تحريف فلعله السياق، يناسب معنى للمساور نجد ولم الستاينجاس. اإلنجليزي

تحريف. وهو «زمن»، مكان «ومن» األصل: ويف فيه. الصواب
تحريف. وهو «وورد»، مكان «وبرد» األصل: يف 50

يُطبخ لحم وهي مضرية، جمع واملضائر: يخفى. ال تحريف وفيه املضار»، كانت «ومن األصل: يف 51

األطعمة كتب يف ذُكرت فقد عملها كيفية أما الحليب. به يخلطون وقد الحامض، أي املضري، باللبن
فانظرها.

469



واملؤانسة اإلمتاع

واألنْ��ُج��ذَاِن52 ��ذَاب ال��سَّ ون��ث��ِر ـ��رِّي وال��ُم��ـ ب��ال��خ��لِّ ال��دَّج��اِج وُص��دوُر
وال��رُّم��ان األع��ن��اب ب��ع��ص��ي��ر تُ��ْغ��َل��ى ال��َف��راري��ج م��ن وِس��م��اٌن
واألْل��ب��اِن ال��ح��ل��ي��ب ب��ي��ن ِرص وال��ق��ا ال��ل��ذي��ذة ال��وزَِّة وِش��وا
ال��ي��م��ان��ي ال��زُّج��اج ف��ي ال��ث��ل��ج ف��ي ـ��ُخ��ول ال��َم��نْ��ـ ب��ال��س��كَّ��ر ال��س��وي��ق ونَ��ِق��ي
ال��ع��ط��ش��ان َغ��الئ��َل ُم��ْرِوي��اٌت بَ��َك��راٍت ِم��ن تُ��َح��طُّ وِق��الٌل

قوله: الزُّبريي لسابٍق الكاتب ُعبيٍد ابُن فأنشد العلم، حديُث واعرتض

ال��َق��َم��ُر ال��ظُّ��ْل��م��ة س��واَد يُ��َج��لِّ��ي ك��م��ا ص��اح��ب��ه ق��ل��ب ع��ن ال��َع��م��ى ي��ج��ل��و ال��ع��ل��م

أيًضا: وقال

ف��ه��م��ا وأس��أَت إج��اب��ًة أس��أَت ف��ه��ٍم ُح��س��ن ل��ك ي��ك��ن ل��م م��ا إذا

آخر:

ف��يُ��ْح��ي��ي��ه��ا ِع��ي��دانً��ا يُ��درك ك��ال��َغ��يْ��ث ف��يَ��نْ��َق��ُع��ُه��ْم53 أق��واًم��ا يُ��ن��ِع��ش ال��ع��ل��م

وضياءٌ الظلمة، يُجيلِّ رساٌج العلم با: الصِّ حفظ صحيفة يف عندي الوزير: فقال
َمنِْهيٌّ والحسد طلبه، يف إال والحرصمذموٌم استفادته، يف إال مكروٌه التذلُّل الَعَمى. يكشف

عليه. إال عنه
املمالحة: إىل الحديث عاد ثم

عندي يوٍم ذات اجتمع قال: العطار قَرارة ابن عن الكاتب أحمد بن ر ُمَطهَّ حدثني
وكان الهريسة يفضل مقلة ابن وكان اليزيدي، هللا عبد وأبو ُمْقَلة بن عيل أبو املائدة عىل
ويؤثره، به يقول الذي النوع يصف منهما واحد كل وكان الُجوذابَة، يفضل اليزيدي
يل فقال الصفة. بهذه الجوذابة وليست ْفلة والسِّ السوقيني طعام الهريسة اليزيدي: فقال

فاريس وهو كالعدس، حبٌّ فيها اللوبياء كقرون وقرون اإلصبع، من أغلظ أصل له نبات األنجذان: 52
معرَّب.

التشبيه. من أخذًا أثبتنا ما صوابه ولعل بالفاء. «ينفعهم» األصل: ويف يرويهم. أي ينقعهم: 53
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وفهمُت الكاف.55 ُضمَّ فقال: َجْوزاب.54 فقلت: بالفارسية؟ الجوذابة اسم ما مقلة: ابن
اليزيدي. وسكت نفيس. عافتْها لقد وهللا العافية، هللا نسأل فقلت: أراد، ما

والهرائس األعراب، طعام وامللح واملاء الصعاليك، طعام الكباب ربيع: بن يزيد قال
أمثالنا. طعام والزيت والخل ار، عَّ الدُّ طعام واء والشِّ السالطني، طعام والرءوس

انهض الخليفة: صاحب الشاري56 عمر أبو يل قال قال: الصويف ضبعون ابن وحدثني
الباذنجان من وشيئًا نة، مطجَّ وبقية وُهالًما58 َمُصوًصا57 عندي فإن نتغدى، حتى بنا

األدم؟! فأين املائدة، تزايني كلها هذه قلت: ر. املخمَّ البائت البوراني
شيئًا، عليه يْؤثر وال الجوذاب أكل يكثر العباس بن هللا عبد بن عيل بن هللا عبد كان
األذنني، سمع يف ويزيد الناظَرين، ويجلو الساعدين، ويقوي العضدين، يشد يقول: وكان

بِقَي؟ يشء فأي شهي، طعام وهو املني، يف ويزيد الوجنتنَي، ر ويحمِّ
أكله. نقبل وال وصفه، ما بحقٍّ فقال: هذا وصُفه املنصور وبلغ

املائدة وكمال لونني، زيادة من خريٌ املائدة عىل التمتني59 الجراح: بن وكيع وقال
األصفر. من أحىل األبيض ِميذ والسَّ الخبز، كثرة

يعيب عنده [يحرض] ممن رجًال أن فبلغه الُجوذاب، يحب60 أكثم بن يحيى وكان
بضعف عليه وحكمت شهادته، عن توقفت هذا عندي ثبت إن يحيى: فقال الجوذاب،
الجوذاب؟ يف قولك ما يوًما: يحيى له فقال فاحرتس، ذلك الرجَل فبلغ التمييز، وقلة الحس
قال: األذى. قليل الغذا، حيِّد املطعم، لذيذ املدخل، سهل وأطيبه، مأكٍل أرشف فقال:

أريدك. هكذا أصبت،

يُنطق بالفارسية اللفظ وهذا اآلتية. النكتة تقتضيه ملا بعدها وبالزاي الجيم بفتح اللفظ هذا ضبطنا 54

والبندق. والسكر واألرز اللحم من يُتخذ الذي الطعام بمعنى استاينجاس، معجم يف كما الزاي أو بالذال
وهو بالفارسية جوز لفظ إىل ويشري مرصية، جيًما تنطق وهي الفارسية الكاف هنا بالكاف أراد 55

النكتة. بهذه الطعام هذا من ينفره فهو الفساء،
الرشابي». عمرة أبي «ابن «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 56

خاصة. الطري لحم من ويكون الخل، يف ويُنقع يُطبخ لحم من طعام املصوص: 57
الدهن. من املصفى املربد السكباج مرق وقيل: بجلده، عجل لحم من طعام كغراب: الهالم 58

باألفاويه. الطعام تقوية التمتني: 59
«يؤثر». «أ»: يف 60
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من وما بالسالم، فابْدءوه حريٌة وله إال داخٍل من ما قال: عباس ابن عن صالٍح أبو
باليمني.61 فابدءوه حشمة وله إال مدعوٍّ

ة غضَّ َشْطبة،62 رطبًة البدن، ناعمة وكانت — رشاءها أردت لجاريٍة قلت َحْمدان: قال
يَّان الرَّ األرز قالت: املبطن؟ وما قلت: املبَطَّن. قالت: موالك؟ عند غذاؤك كان ما ة: بَضَّ
والزعفران. والسكَّر الدُّْهن من يَّانة الرَّ والَخِبيصة العسل، من يَّان الرَّ بالفالُوذَج اللبن، من

لك. ُحقَّ قلت:
يف تقول ما فقال: األَْهوازي َرْوٍح بن أحمد عىل دخلت الصويف: اص الجصَّ ابن وقال
فدمعْت املنخول؟ السكر من كثباٌن حافاتها عىل سمن، من نهٌر فيها مطبوخ أرٍز َصْحفة
بالَغوَّاصة عليه الواردين من وإياك هللا جعلنا إليه، شوًقا أبكي قلت: لك؟! ما فقال: عيني.
والردادتان: اإلبهام، الغواصة قلت: [والردادتان]؟63 الغواصة ما يل: فقال اَدتنَي! والرَّدَّ

عليك. هللا بارك أحسنت، فقال: والوسطى. السبابة
كما تَْرَشح أي الَحِميت؟ 64 نَثَّ تَِنثُّ وأنت أكذك فقال: الجوَع، عمر إىل رجٌل شكا

. الزِّقُّ يرشح
ُسكَّرة: ابن وقال

أَِق��ِف ول��م ُم��س��ت��ع��ج��ًال ف��ج��ئ��ُت َخ��َرف��ي َخ��ُروف��ك��م ف��ي أط��م��ع��ن��ي
َط��َرِف ف��ي ��م��اك65 وال��سِّ َط��َرٍف ف��ي ف��غ��َدت أط��راَف��ه أرج��و وج��ئ��ُت
َل��ه��ف��ي! وي��ا ل��ه��ا ص��دري َح��رَّ ي��ا ُرزَّتِ��ه ذك��ر م��ن وح��ذرون��ي
ُج��ُرف ش��ف��ا ع��ل��ى م��ن��ي وال��ق��ل��ب ��ل��ه ي��ف��صِّ وال��ذي ع��اي��ن��تُ��ه
ال��ت��ل��ف ف��ري��س��ة إال ك��ن��ُت م��ا م��ن��ص��رف��ي ع��ن��د م��ن��ك ب��ي ح��لَّ م��ا

تحريف. وهو «بالتمييز»، «أ»: يف 61

الطويلة. وقيل: الغضة، الحسناء الجارية الشطبة: 62
الجواب. من أخذًا يقتضيها والسياق األصل، يف الكلمة هذه ترد لم 63

فيها. ونصه أيدينا، بني التي املصادر عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو مت»، «تمت األصل: يف 64

الحميت؟ ينث كما تنث وأنت أهلكت له: فقال هلكت. له: فقال رجل جاءه أنه عمر حديث ويف
الدهر. يتيمة عن والتصويب تحريف، وهو «والشمال»، األصل: يف 65
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الدنيا. ملك وإن فقري والحريص وَعِري، جاع وإن غنيٌّ القانع ويقال:
ُت ُخريِّ ما بأني قال: خليًال؟ هللا اتخذك يشء بأي السالم: عليه الخليل إلبراهيم قيل
مع إال تعشيت وما تغدَّيُت وما به، يل ل تكفَّ ملا اهتممُت وما هلل، الذي اخرتت إال أمرين بني

ضيف.
يعني — بَْخِتيار حديث يف البرصي ان غسَّ ابن بيتَي أنشدني فقال: حديٌث واعرتض

فأنشدته: — الدولة عز

��را ت��دمَّ ح��ت��ى ال��م��ل��ك أم��ر ي��دب��ر ل��ي��ل��ًة س��ت��ي��ن األه��واز ع��ل��ى أق��ام
َخ��َرا وآخ��ُره ثُ��ْك��ًال وأوس��ط��ه ع��ًم��ى أولُ��ه ك��ان أم��ًرا ي��دب��ر

وقرأُت: فعدُت قراءتك. إىل ُعْد الدهور! بها تأتي التي األمور أعجب ما فقال:
فيها. الربكة فإن الثَّريد، ِذْروة تأكلوا ال الحديث: يف ُروي

اللحَمني، أحد وامَلَرقة الرَّيَْعني، أحد العجني وَمْلك اللحمني، أحد اللبن أعرابي: وقال
ْكَرين.67 السُّ أحد والتمنِّي يْفني،66 السَّ أحد والبالغة

شاًة شاًة جريانُه إليه فوجه به، ليضحي ديًكا فأخذ يجدها، فلم أضحيًة ُمَزبِّد أراد
بكبش ُفِدي ألنه إسحاق، من هللا عند أفضل ديكي فقال: ِشياه، سبع عنده اجتمع حتى

بسبعة. وديكي
اللحم. شهوة والَقَرم: اللبن، شهوة والَعيَْمة:69 اللحم،68 الُكتَل:

التني. هو قيل: البََلس.» أكل من فليكثر قلبه يرقَّ أن أحب «من ملسو هيلع هللا ىلص: وقال
أعرابي: وقال

وش��ْغ��ُل ه��مٌّ ل��ي ال��ت��زوي��ج وف��ي ش��ي��خ��ي ب��ال��ت��زوي��ج ع��ل��يَّ ي��ُم��نُّ
ِث��ْق��ل ع��ل��يَّ ال��ه��م��وم م��ن ف��ح��لَّ ب��اٍل َرِخ��يَّ ال��ه��م��وم م��ن وك��ن��ُت

أثبتنا. ما يقتيض والسياق تحريف، وهو الشيئني، األصل: يف 66

له. معنًى ال تحريف وهو «السلوين»، األصل: يف 67

تصحيف. وهو بالباء، «الكبل» األصل: ويف كتلة. الواحدة منه، القطع أي اللحم، الكتل: 68
اللغة. كتب عن أثبتناه وما قراءتها، تتعذر الحروف مضطربة األصل يف الكلمة هذه وردت 69

473



واملؤانسة اإلمتاع

ف��ض��ل أس��دي��َت ب��ال��ذي ل��ك وم��ا م��نٍّ ب��غ��ي��ر م��ن��ن��َت ل��ه: ف��ق��ل��ت
وأه��ل ب��ي��ٌت ل��ي ح��ي��ن ب��ح��ال��ي ع��ِل��م��ت��ْم ل��و ال��ع��ش��ي��رة أُع��زَّاَب
َع��ْدُل ق��وُم ي��ا َل��ه م��ا َرِخ��يٍّ ع��ي��ٍش ح��ال ف��ي أن��ك��م ع��ِل��م��ت��ْم

عنه ريضهللا الخطاب بن عمر أن بالكوفة الفقهاء بعض أمىل املوصيل: إسحاق قال
الفقه. يف إال السمر كثرة يريد الفقه، يف إال َمر السَّ كره

هذا فقيل: ِملح. بَكيَْلجة رغيٍف مائة قال: أكلَت؟ ما أكثُر ما الرأْس:70 مليرسة قيل
الخيل. ِفْشل الليل إىل وأَْحتَيش71 رغيفني، بيتي يف آكل قال: بيتك؟ يف أكلك

فقال: التحيات؟! تأكل ويحك، فقيل: فأكلها، تفاحًة العباس بن الفضل تناول
والطيبات. والصلوات

الذوق. والطُّْعم: الطعام. والطُّْعم: بالطُّْعمة. جئُت ويقال: الكسب. الطُّْعمة: يقال:
وَطْعَمة. لك ُطْعمٌة األرض وهذه

خالد أبي بن أحمد فدخل الكاتب، يوسف بن أحمد عند يوًما كنت إسحاق: قال
عيلَّ فهان إسحاق: قال فيه. أنتم مما شيئًا أجد ما وهللا فقال: الغناء، يف ونحن الكاتب
وألينه هللا خلقه يشء أرق إىل قصدَت فداك! ُجعلُت به: كاملستهزئ له فقلت عيني. يف وخفَّ
منه للجوارح ليس وما والُحزن، للهمِّ وأنفاه والفرح، للرسور وأظهره والقلب، األذن عىل
ولكنه فذَمْمته؟! النفس؛ له فتَْطَرب مسافة عىل منه وهو السمَع يَْقَرع وإنما غليظة، مئونٌة
تركيبه قدر عىل رجٍل كل شهوة فإن وبعد، لذة. كل شهوُة رجل يف يجتمع ال يقال: كان
ولحُم وهللا، إي فقلت: الغناء. من إيلَّ أعجب الرقيق فالطعام أنا ا أمَّ أجل، قال: ومزاجه.
[الغناء]72 فقال: تُقدمه؟ أيًضا املبزَّر بالباذنجان الجبلية والتيوس والجواميس البقر
تحريمه، عىل تُْجِمعوا حتى لنا أَْطِلْقه فيه فامُلْختَلف73 قلت: قوم. كرهه وقد فيه، مختَلٌف

«الرتاس». «ب»: يف 70

تحريف. وهو «وأتجشأ»، النسختني: كلتا يف 71

يقتضيها. والسياق النسختني، كلتا يف الكلمة هذه ترد لم 72
أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق «باالختالف»، النسختني: كلتا يف 73
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مات؟ حقيقته [عىل] الغناء سمع من تقول: كانت األوائل أن — فداك ُجعلُت — أعلمَت
إليه وقدَّموا اللفظة، هذه يف فاستظرفتُه فنموت! إذن الحقيقة عىل تُْسِمْعناه ال اللهم فقال:

الغناء. ذم عن فُشِغل الطعام
أعرابيٍّا انظر لحاجبه: فقال مكة طريق يف اج الَحجَّ نزل عروة: أبي بن سعيد قال
أجب فقال: َشْمَلتنَي بني أعرابٍي إىل الحاجب فنظر األمر. بعض عن وأسأله معي يتغدى
فأجبتُه. منك أوىل هو من دعاني إنه فقال: معي. فتغدَّ إذن الحجاج: له فقال فأتاه األمري.
الحار؟ اليوم هذا أيف قال: فصمت. الصوم إىل دعاني وجل عز هللا قال: هو؟ ومن قال:
البقاء يل ضمنَت إن قال: غًدا. وُصْم فأفطر قال: حرٍّا. منه أشد هو ليوٍم صمتُه نعم، قال:
طعام إنه قال: عليه؟ تقدر ال بآجل عاجًال تسألني فكيف قال: إيلَّ. ذلك ليس قال: غد. إىل
عنده. من وخرج يفطر، ولم طيَّبتْه. العافية ولكن الخبَّاز، وال تطيبه لم إنك قال: طيب.

للجسم. َمْحَسنٌة للنفس، َمْطيَبٌة الطعام هذا أعرابي: قال
ِضْفُت أعرابي: قال 74: الِحْرَماِزيُّ طفيلة أبو قال قال: األصمعي حدثنا حاتم: أبو قال
فيه يَْوَحل الِوْرالن76 كأعناق بتمٍر وأتانا النِّْغران،75 مناقري كأنه بُرٍّ من بخبٍز فأتانا رجًال

الرضس.
عن سألتَه لو والرجل: والرأس واليد والفم بالعني يأكل رجٍل إىل ونظر آخر، وقال

عَرفه: ما عليه الغائب ولُده طلع ولو ذكره، مَلا اسمه

ب��ال��ش��اِه ��ْط��َرن��ج ال��شِّ أخ��ي ل��ع��ب ق��ص��ع��ٍة ف��ي ب��ال��خ��م��س��ة ي��ل��ع��ب

فقال دميًما، وكان الطعام، عىل ًها َرشِ الضبي77 ن امُلَحسِّ كان األعرابي: ابن قال
أحسن أنا فقال: منك؟ هن فأين قال: بنات. تسع قال: عيالُك؟ كم يوم: ذات زياد له

تصحيف. وهو «الجرماري» األصل: يف 74

يشبهه. طائر أو العصفور فرخ وهو ففتح، بضم نغر جمع النغران: 75
بالضب. شبيهة دابة وهو بالتحريك، ورل جمع الورالن: 76

تحريف. وهو «الضبي»، مكان «األلصبي» «ب»: ويف «املحسن»، مكان «املحىش» «أ»: يف 77
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درهم، آالف بأربعة له وأمر لهن. سألَت ما جاز78 وقال: فضحك. مني. آَكُل وهن منهن،
[فقال:]

ل��زي��اِد أًخ��ا أو زي��اًدا ف��ن��اِد79 ل��ن��ف��ع��ه��م ال��رج��ال م��رت��اد ك��ن��َت إذا
ج��واِد ك��لُّ ب��ال��م��ع��روف ض��ن إذا م��اَل��ه ال��ح��م��د ع��ل��ى ي��ع��ط��ي ام��ُرٌؤ يُ��ِج��بْ��َك

حارثة: أبي بن ِسنان وقال

ج��ادي80 وم��ن ج��اٍر م��ن ال��م��ح��لَّ��ة أه��َل م��دَّخ��ٍر غ��ي��َر زادي أُْط��ِع��ُم ��َة ثُ��مَّ
زادي ُم��نْ��ِف��ٌد أنِّ��ي ال��زاَد وأَْرم��ل��وا اغ��ت��رابُ��ه��ُم ط��ال إذ ال��ق��وم ي��ع��ل��م ق��د

بكر: بن اح فَّ السَّ وقال

ِب��ق��اْع ح��وٍض أع��ض��اُد ك��أن��ه��ا ألض��ي��اف��ه ��ي��َزى81 ال��شِّ وال��م��ال��ئُ
ِش��ب��اْع ِرواءٌ م��ن��ه وُه��م إال ب��ي��ِت��ه م��ن األض��ي��اُف ي��خ��رج ال

ٌط فَرشْ أوردَت فإن كثرية، إبلك وقالوا: يجيزوه، أن املاء أهل فأبى إبَله أعرابي أورد
يقول: وأنشأ أفعل. قال: بها. تَُحاِجْز82 وال منها، جاءك ما وتسقي املاء عن بعيًدا تقف أن

يَ��نْ��َض��ج ��ا ول��مَّ ال��ق��وُم يَ��ْس��لُ��تُ��ه ُم��ل��ْه��وِج ِم��ْرَج��ٍل ط��ب��ي��خ ربَّ

النسختني: كلتا ويف ماٍض، نافذ أي جائز، توقيع الرسور قولهم: ومنه به، أمرنا نفذ أي سألت: ما جاز 78

«جاء».
«فبادر». «أ»: يف 79

الجدوى. طالب الجادي: 80
وأعضاد القصاع. نفس هنا ويريد القصاع. منه تُصنع أسود خشب الزاي: وفتح الشني بكرس يَزى الشِّ 81

تصحيف. وهو «الشيزى»، قوله مكان «الرسى» األصل: ويف البناء. من حوله شد ما الحوض:
املمانعة. املحاجزة: 82
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ال��َع��ْرَف��ِج83 ِض��راِم ِم��ن ب��ش��يء ُح��شَّ

فرشبت. املاء عىل كلُّها اإلبل ت فانقضَّ
الشاعر: قال

األب��داِن وص��ح��ة ال��ش��ف��اء ف��ي��ه ق��ل��ي��لُ��ه84 ال��ط��ع��ام ع��ل��ى ال��ن��ب��ي��ذ ش��رُب
ال��ش��ي��ط��اِن رك��ائ��َب ع��ل��ي��ك ُم��زج ف��ك��ث��ي��ُره ك��ث��ي��َره ش��رب��َت وإذا
ال��غ��رب��ان ج��م��اع��ة ب��ي��ن ع��م��ي��اءَ ك��بُ��وَم��ٍة ال��ض��اِح��ِك��ي��ن ب��ي��ن ف��ت��ك��وَن
ب��األَْرس��اِن تُ��ق��اد ال��ِع��ش��اء ب��ع��د ك��َج��ِن��ي��بَ��ٍة تُ��رى أن ب��ُج��ه��دك ف��اح��ذر

سوًرا، لنا اتَّخذْ أِن الفاريس ملسو هيلع هللا ىلصلسلمان النبي قال كتبه: بعض يف املصنِّف حمزة قال
فارسية. وهي الوليمة، كطعام طعاًما أي

سلمان أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أراد وإنما ل، املتأوِّ هذا أخطأ السريايف: سعيد أبو شيخنا قال
باللفظ. إال ذاك من ذا وليس ذلك، عىل 85 َحضَّ ألنه األحزاب، يوم خندًقا لنا اتَّخذ

عصيدة: وصف يف امُلَوْسوس ُجَعيِْفران وقال

ال��خ��لُ��وق86 م��اءَ أب��ص��رتَ��ه��ا إذا ت��ح��ك��ي ح��م��راءَ ع��ص��ي��دة وم��اءِ
ال��ع��روِق وف��ي ال��ع��ظ��ام ف��ي وتَ��ج��ري س��ه��ًال ت��م��رُّ ال��لَّ��َه��اِة ع��ن ت��زلُّ

بال وعشٌق بذل، بال وماٌل عقل، بال ديٌن هباءً: تذهب أشياءُ سهل: بن الحسن قال
فضل. بال ولحسٌة نَْقل،87 بال مائدٌة عليه بقي ُحميد: فقال وصل.

لني وهو الصيف، شجر من وهو االتقاد، رسيع سهيل النبات من رضب والعرفج: أوقدها. النار: حش 83

الحمرة. شديد ولهبه أصفر وزهره كالحسك خشناء ثمرة له الخرضة إىل أغرب
تحريف. وهو «بلية»، األصل: يف 84

تصحيف. وهو «خص»، األصل: يف 85

من رضب والخلوق: تحريف. وهو «الخلوق»، مكان و«الحلوق» «تحكي»، مكان «تجيل» األصل: يف 86

الزعفران. قوامه الطيب
الطعام. عىل به يُتنقل ما النقل: 87
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املوت. قال: بع؟ الشِّ حدُّ ما لصويف: قيل
وتتجاىف وجهي، عىل فأنام بات السُّ عيلَّ يقع حتى آُكل قال: الشبع؟ حدُّ ما آلخر: وقيل

األرض. عن أطرايف
الطعام. إىل فيَِصل حلقي يف إصبَعي أُدِخل أن قال: الشبع؟ حدُّ ما آلخر: وقيل

ه. تغريُّ البَْطن وُخلوف الطعام. أشتهي ال خالًفا أصبحُت يعقوب: قال
َمْمُغوس. ورجل امَلْغس، وهو بطني، َمَغَسني ويقال:

وَمَلَكني. بطني َغَمَزنِي88 ويقال:
امِلْغَرفة. تُخرجه الِقْدر يف ما كلُّ تقول: والعامة

قال واللص، السيف وكذلك أكوًال، كان إذا وِقْرَضاب: وُقراِضب، ُمَقْرِضٌب،89 ورجل
الشاعر:

ال��ع��زائ��ِم م��اض��ي ك��لُّ إال ال��ق��وم م��ن ش��ه��وات��ه��ا ع��ن ال��ن��ْف��َس ي��ردُّ ول��ي��س
رضيَت لقد فقال: بملح، بَْقًال يأكل وهو القيس عبد بن عامر عىل عامٍر ابن ومرَّ

اآلخرة. عن ِعَوًضا بالدنيا ريض من باليسري مني أرَىض فقال: باليسري.
إال ترشبنَّ وال ا، عضٍّ إال تأكلنَّ وال عْرًضا، إال تستاكنَّ ال مروان: بن امللك عبد قال

ا. َوصٍّ إال 91 تعِقدنَّ وال ا،90 نصٍّ إال تركبنَّ وال ا، مصٍّ
يخالطه لم رصيح: ولبٌن ، جافٌّ وَسِويٌق معه، أُْدم ال َقفار: وخبٌز َقراح، ماءٌ ويقال:

يشء.
والرُّطب. السمك ببغداد: منهما تشبع ال شيئان سلمة: بن سعيد وقال

تصحيف. وهو املهملتني، والراء بالعني «عمرني» األصل: يف 88

اللغة. كتب عن أثبتناه وما وقرضب. قرضب األصل: يف 89

االرتفاع. النص: 90
يف اإلحكام وهو ، للوصِّ املالئم هو أثبتناه وما تحريف. وهو «يعقدن»، مكان «يقعدن» األصل: يف 91

العمل.
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ُحرَّني.94 فنظر ٌر93 َحَزوَّ غالم فجاء َخْوَخة، وعيلَّ «ِفْرِسَكة»92 أكلُت أعرابي: قال
األذُن. والحرة:95 بَفْرٍو. بطِّن األخرض القميص والَخْوخة: املقدَّدة. الَخوخة الفرسكة:
ومكابدة النفس، وسخاوة البطن، بَخَالوة قال: الحكمة؟ ُرِزقت بم األصم: لحاتم قيل

الليل.
الجوع. وآلتُها الَخْلوة، وحانوتُها ِحرفة، العبادة البلخي: شقيق وقال

عن األعضاء وقعدت الحكمة، وَخِرست الفكرة، نامت امَلِعدة امتألت إذا لقمان: قال
العبادة.

عيشُكم. ِلني يف لشاركناكم القيامة لوال عمر: وقال
منامك. تَحمد طعاَمك أقِلل العرب: بعض وقال

بالكفر. يُْكنى الشبع ُمعاذ: بن يحيى قال
بالرحمة. يُْكنى الجوع غريه: وقال

أعرابي: وقال

ض��ارِب م��خ��اف��َة األف��ع��ى ان��ح��ازت ك��م��ا أِض��ي��ف��ه��ا أن خ��ي��ف��ًة م��ن��ي ت��ح��يَّ��ُز

الفساد. ع فتوقَّ والغابر الوارد التقى إذا [فقال]: اللحم املهلَّب وذكر

عن والضبط والتصحيح له، معنى ال تحريف وهو والالم، املعجمة بالشني «الفرشلة» األصل: يف 92

املخصص.
وخدم. وقوي اشتد الذي الغالم ر: الحزوَّ 93
تحريف. وهو بالدال، «حديتي» األصل: يف 94

تحريف. وهو «الحدية»، األصل: يف 95
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من العامة عن يبلغني ملا بالغيظ صدري ضاق1 وهللا قد الليايل: بعض يف الوزير وقال
أحوالنا،2 مكنون عن وتنقريها ألرسارنا، وتتبُّعها أموَرنا، وذكِرها حديثنا، يف خوضها
وأيٍد ألسنٍة بقطع الوقت بعد الوقت يف ألُهمُّ وإني بها، أصنع ما أدري وما شأننا، ومكتوم
لحاهم العادة، هذه ويقطع املادة ويحسم الهيبة يطرح ذلك لعل شديٍد وتنكيٍل وأرجٍل
ولَم الواجبة؟ وفرائضهم النافعة، ومعايشهم املهمة، شئونهم عىل يقبلون ال لهم ما هللا!
كان ما يقولون ما حققوا ولو عليهم؟ يجدي ال بما ويُْرِجفون لهم، ليس عما بون ينقِّ
من كأنه حتى الُخلُق بهذا وَشَغفهم َلَهجهم3 من ألعجب وإني فائدة، وال عائدٌة فيه لهم
اإلنكار وفشا الوعيد، وشاع الزجر، منا تكرر وقد امللزومة. والوظائف املحتومة، الفرائض
حجابه، عيلَّ وتكاثف بابُه، دوني وأُغلق األمر هذا عيلَّ تعايَى ولقد والكبار، غار الصِّ بني

املستعان. وهللا
سليمان، أبي شيخنا من سمعُت ما أحدهما جوابان: هذا4 يف عندي الوزير، أيها فقلت:
كل من عليها والشفقة الدولة5 هذه ومحبة والتجربة والحكمة الفضل يف ق تفوَّ من وهو

«فاض». «أ»: يف 1

«أخبارنا». «ب»: يف 2

«بحثهم». «ب»: يف 3

«لهذا». «ب»: يف 4

الناسخ. من خطأ وهو املقالة»، «هذه «أ»: يف 5



واملؤانسة اإلمتاع

ولكن عظيمتان. فائدتان الجوابني ويف صوٍيف، شيخ من سمعتُه مما واآلخر ودبَّة، هبَّة
مرارته. احتمل الحق توخى ومن مر، والحق الغلظة، بعض وفيها َخشناء، الجملة

بشاعته، عىل بالصرب إال بالدواء يُنتفع فليس غليظني، كانا وإن الجوابني فاذكر قال:
كراهته. عن الطبع وُصدود

وجل عز هللا كان ملن ينبغي ليس األيام: هذه يف قال فإنه سليمان أبو أما قلت:
وراجِحهم وقويِّهم، وضعيِفهم وجاهِلهم، وعامِلهم وخاصتهم، عامِتهم الناس، سائَس جعله
فوق عقَله أن منها: كثرية، ألسباب منهم واحد عن أو عنهم يَبلُغه مما يَْضَجر أن وشائِلهم؛
تحت ُجعلوا إنما أنهم ومنها صربهم. من أتم وصربَه ُحلُومهم، من أفضل وحلَمه عقولهم،
فيهم، تعاىل هللا بحق ليقوم ونهيه، أمره عىل بترصيفهم واختُربوا بتدبريه، ونيطوا قدرته،
بمصالحهم. والقياَم بهم، الرفق معهم حاله عماد ويكوَن جاهلهم، جهل عىل ويصرب
الرحم من أوشج وهي إلهيٌة، ألنها قوية الرعية وبني السلطان بني التي العالقة أن ومنها
عىل يجب وما صغري، ملٌك الوالد أن كما كبري والٌد واملِلك والولد، الوالد بني تكون التي
أكثر إليه؛ املنفعة واجتالب له، والرقة عليه، والحنوِّ به، الرفق من ولده سياسة يف الوالد
وجاهٌل بالكون، العهد وقريب ، ِغرٌّ الولد أن وذلك والده، طاعة يف الولد عىل يجب مما
ومما بالوالد. الشبيه امللك وكذلك بالولد الشبيهة الرعية كذلك التجربة، من وعاٍر بالحال،
الرعية أن كما بالرعية، إال ملًكا يكون ال امللك أن لطًفا، ويُكسبه كشًفا، املعنى هذا يزيد
هذه وبسبب املتناصفة. واألسماء املتضايفة، األحوال من وهذا بامللك، إال رعيًة تكون ال
يف والناظِر سائسها، حال بتعرف العامة لِهَجت ما الوشيجة، والُوْصَلة امُلْحكمة، العالقة
وُدُروِر حياتها، وِطيب عيِشها، رفاهة من بياٍن عىل تكون حتى لزمامها، واملاِلك أمرها،
أمٌر وهذا إليها، املجلوب والخرِي عليها، الفائض والعدِل بينها، الفايش باألمن6 مواردها،

الرشيعة. أحكام يف أيًضا إليه ومندوٌب الطبيعة، نظام عىل جاٍر
أمرك؟ غيب عن نبحث وال حديثك، نخوضيف ال لَم لسلطانها: الرعية قالت ولو قال:
ليلك يف حالك حقيقة عىل نقف ال ولم وسريتك؟ وعادتك ونِْحلتك دينك عن نسأل ال ولم
بتدبريك، ملحوظٌة7 تُنا ومرسَّ جهتك، من عٌة متوقَّ وخرياتُنا بك، متعلقٌة ومصالُحنا ونهارك،
نظرك، بحسن حاصلٌة ورفاِهيَتُنا بعزك، مرفوٌع وتَظلُُّمنا باهتمامك، مرصوفة وَمساءتُنا

تحريف. وهو «باألمر»، النسختني: كلتا يف 6

تحريف. وهو «ملحقة»، «ب»: يف 7
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وسائسها؟ سلطانها جواب كان ما اجتهادك؟ وبليغ رحمتك، وشائع اعتقادك، وجميِل
الحقُّ وهللا، بىل استطالت؟ بها التي دعواها يف ُمصيبٌة الرعية أن يعلم أن عليه كان أما

امُلْعنت. وأْعنَت الشاغب، َشَغب وإن به معرتٌَف
غثٍّ كلَّ تسمع ال ولَم أمرك؟ عن تبحُث ال ولَم أيًضا: الرعية قالت ولو قال:
بيننا وُحْلت أموالنا، عىل8 وصادْرتَنا ديارنا، وسكنَت نواصينا، ملكت وقد منا، وسمني
وُطمأنينة الحياة، وِطيَب العيش، َرَفاَغة9 وأنسيْتَنا مواريثنا، وقاسْمتنا ِضياعنا، وبني
وَحِريُمنا مسلوبة، ونَِعمنا ُمْقَطعة، وِضياُعنا َمنُْزولة،10 ومساكننا َمُخوفة، فُطُرقنا القلب،
وُرشطيُّنا متغطرس، وُجنديُّنا سيئة، ومعاملتُنا ُمضاعف، وَخراُجنا زائف، ونَقدنا ُمستباح،
ُمْستْكِلبة، وأعداؤنا خاوية، وماِرْستاناتُنا ُمنتَهبة، وُرفوُفها َخِربة، ومساجُدنا منحرف،
الجواب كان ما معدوم؟ وفرُحنا متصلة]، [وبليَّتنا َمِغيظة، وصدوُرنا سخينة، وعيوننا

وَصْولتك؟ سطوتك من أنفسها عىل وخوًفا لك، هيبًة تقل، لم وعما قالت عما أيًضا
الناس من طائفًة أن املعتضد الخليفة إىل ُرِفع أنه الكالم هذا ُعْرض يف لنا وحكى
واألراجيف الفضول يف ويخوضون تَبَّان، شيٍخ ُدكَّان يف ويجلسون] الطَّاق [بباب يجتمعون
السمع يَْسَرتق من سوى بيوتاٍت، وأهل وتُنَّاء11 َرساة قوٌم وفيهم األحاديث، من وفنوٍن
ضاق ذلك الخليفة عرف فلما وإفسادهم. فسادهم تفاقم وقد الناس، خاصة من منهم
إليه، بالرَِّفيعة12 ورمى سليمان، بن هللا بُعبيد ودعا غيًظا، وامتأل صدًرا، وَحِرج ذرًعا،
صدره، ساكَن أزعج ما املعتضد وجه تربُّد13 ِمن وشاهد ففعل، مها. وتفهَّ فيها انظر وقال:
بأخذهم تَتقدَّم قال: الدواء؟ فما قال: املؤمنني. أمري يا فهمُت قد وقال: صْربه، آِلَف د ورشَّ
الهول كان اختلفت إذا العقوبة فإن بعضهم، وتغريق بعضهم، وإحراق بعضهم، وَصْلب
من أعقل وكان — املعتضد فقال أخوف. والعامُة أنجع، والزجر أَْفَىش، والهيبُة ، أشدَّ
الِغلظة، بعد اللني إىل ونقلتَني هذه، بَفْوَرتِك غضبي14 لهيَب برَّدَت لقد وهللا الوزير:

أموالنا». «عن «أ»: يف 8

ولينه. خفضه العيش: ورفاغة تصحيف. وهو املهملة، بالعني «رفاعة» «ب»: يف 9

مسكونة». «ومنازلنا «ب»: يف 10

والرؤساء. الدهاقني التناء: 11
املرفوعة. الرقعة الرفيعة: 12

تصحيف. وهو يريد»، «من النسختني: كلتا يف 13

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى بقسوتك»، غيظي «لهيب «ب»: يف 14
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وهْديك دينك يف هذا تستجيز أنك علمُت وما بالُخْرق، أرشَت حيث من الرفق عيلَّ وَحَطْطَت
ومبذول املؤازرة، حسن من لكان وحزمك، بعقلك رأيَت ما ببعض أمرتُك ولو ومروءتك.
وتبعثَني الجهل، عن الكفَّ تسألني15 أن الجاهلة؛ الضعيفة للرعية والنظر النصيحة،
ساءني وقد األشياء. هذه عىل اإلغضاء فضل يف بني وتُرغِّ الصفح إيلَّ وتحبَِّب الحلم، عىل
عصيَت ولقد للذنوب. ُكْفئًا يكون وبما الجرائر، هذه به تُقابَل وبما العقاب، بحدود جهلك
أما الديانة، ة وِرقَّ الطينة، ويُبْس الرحمة، وقلة القلب، قسوة عىل ودللَت الرأي، بهذا هللا
ال ولعله ُسْستها؟ كيف عنها: يسائله هللا وأن سلطانها، عند هللا وديعة الرعية أن تْعلُم
يقول ال الرعية من أحًدا أن تدري أال منها، عليه الحجة فِليؤكِّد سألها وإن عنه، يسألها
نقول وكيف له؟ صاحبًا نالْت أو نالتْه وداهيٍة جاَره،16 َلِحق أو َلِحقه لظلٍم إال يقول ما
سائلني وال حديثنا، يف خائضني غريَ معايشكم، عىل مقبلني أتقياء صالحني كونوا لهم:
وَحنَق ُخْرضتنا»، وأكل َفْروتنا، فلِبس السلطاُن «غلبَنا كالمها: يف تقول والعرب أمرنا، عن
تصاريفه، ومكارِه تكاليفه، رصوف عىل السيد يُحتمل وإنما معروف؟ املالك عىل اململوك
ساكنًا. معه والقلُب بارًدا، عليه ْدر والصَّ قويٍّا، فيه واألمل راِفًغا، َكنَِفه يف العيش كان إذا
ما الصواب وال رأيت، ما الرأُي ما وهللا ال يََسع؟ به والُعذَْر ينفع، بالجهل العمل أن أتظن
هذه حال يعرف حتى وصدٍق، بخرٍي ومعروًفا ورفق، خربٍة ذا وليكن صاحبَك ْه وجِّ ذكْرَت،
إليه، ومنقِلٌب فيه متقلٌِّب هو ما وقدر معاشه، يف منها واحٍد كل شأن عىل ويقف الطائفة،
بما املال بيت من فِصْله الحال سيئ كان ومن به، فعلِّْقه للعمل يصلح منهم كان فمن
، مكِفيٌّ غنيٌّ وهو الرهط، هذا من يكن لم ومن باله. طمأنينة ويُِفيُده حاله، َة نَْرضَ يعيد
إن له: وقل والطفه، وانصحه، به، فادْع والزهو؛ البََطر التَّبَّان هذا دكان إىل يُخرجه وإنما
تجْدك لم منك ذلك ُكنْه عىل املؤمنني أمري وقف ومتى مرفوع، وكالَمك مسموع، لفَظك
عند عليها وتُحَمد سلطانك، من17 بها تسلم سريًة لنفسك فاستأنْف املقابر، َعْرَصة يف إال
األخذ أن ولوال لك! عظًة غريُك كان بعدما لغريك ِعَظًة نفسك تجعل أن وإياك إخوانك،
أنك تود تراه وما تراه، ما تسمعه الذي هذا لكان امُلثْىل، للسرية مخالٌف األوىل بالجريرة

تراه. أن قبل سمعتَه لو

مطموس. وسائرها وياء، نون إال «ب» يف منها يظهر ولم «عىل»، «أ»: يف 15

تحريف. وهو بالدال، «دارة» النسختني: كلتا يف 16

الناسخ. من خطأ وهو «من»، مكان «عىل» «أ»: يف 17
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وقمَت املصلحة، طَرَيف وملكَت العقوبة، يف بالغَت فقد ذلك فعلت إذا هللا ُعبيد يا فإنك
العاقبة. يف واملأثم الَحْوب من ونجوَت السياسة، سواء عىل

فعادت اللطيف، الوجه عىل به أُمر بما وعمل [الخليفة]، حرضة الوزير وفارق قال:
يقعد من حال برفع التَّبَّان الشيخ إىل َم فتقدَّ ة. التامَّ والعافية العامة، بالسالمة تِرفُّ الحال
ًال. متعقِّ كان إن ويُنصح متعطًِّال، كان إن ف ويُرصَّ محتاًجا، كان إن يواَىس حتى عنده

هذا يبلغ هذا مثل يف الخطب أن ظننُت وما قط، هذا مثل سمعُت ما الوزير: فقال
ذلك فإن كافيًا هذا كان إن فقلُت: الصويف. عن حفظتَه الذي اآلخر الجواب فهات القدر،

فضل.
العلم من الزيادة ولكنَّ الكفاية، عىل يَزيد وما لكفاية مر فيما وإن هو، هكذا فقال:
بالعلم واالنتفاع بالعلم، االنتفاع جالبة العمل من والزيادة العمل، من الزيادة إىل داعيٌة
العمل، والتماس العلم اقتباس عىل مقسومٌة اإلنسان وسعادَة اإلنسان، سعادة عىل دليٌل

رابًحا. وباآلخر تاجًرا وبأحدهما حاصًدا، وباآلخر زارًعا بأحدهما يكون حتى
بنيسابور كنت قال: األيام هذه يف الصوفية من شيخ حدثني وقلت: الحديَث فوصلت
بالجور سامان آل دولة وتبَْلبَلْت بالفتنة، خراسان اشتعلْت وقد وثالثمائة، سبعني سنة
ومعقله، حصنُه وهي قايني18 إىل الجيش صاحُب إبراهيم بن محمد فلجأ املدة؛ وطول
وزينٍة عميمة، ٍة وُعدَّ عظيمة، ٍة بِعدَّ نيسابور ساماَن [آل] جيش صاحُب العباس أبو وورد
الظنون، وساءت اإلرجاف، وكثُر السبل، وأُِخيفت عر، السِّ وغال باهرة. وهيئٍة فاخرة،
كلُّ وزأر زاوية، كل من كِلٌب كْلٌب ونَبَح األمل، وانقطع الرأي، والتَبَس العامة، ت وضجَّ

تَْلَعة. كل من ثعلٍب كلُّ وَضبََح أََجَمة، كل من أسد
وتارًة نقرأ، فتارًة نَربحها، ال الصوفية ُدَويْرة19 إىل نأوي غرباء جماعًة وكنا قال:
سامان، آل حديث يف ونخوض عمله، يعمل والجوع نَْهذي، وتارًة ننام، وتارًة نصيل،
وتََخطُِّف الطرق، النسداد يَاحة السِّ عىل لنا قدرة وال املكان، هذا إىل جهتهم من والوارِد
والتعرُّف بالسؤال ناًرا يتَّقد البلد وكان الرعب. وغلبة الخوف، وشمول للناس، الناس
وخبُثْت صدوُرنا، فضاقت والعصبية، بالهوى يقال وما والكذب، بالصدق واإلرجاف

خراسان. فرضة وهي وأصبهان، نيسابور بني طبس من قريب بلد قايني: 18

البيوت. من باألعمدة وتر ما والوترة: «دويرة». مكان «وترة» نسخة يف 19
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من إليه ُدِفْعنا [ما] صحابنا21 يا تَرْون ما ليلًة: وقلنا الوسواس، علينا واستوىل رسائرنا،20
والنهب، الغارة عليها نخاف ِضياٍع وأرباب نََعٍم أصحاب وهللا كأنا الكريهة؟ األحوال هذه
هذه يف رضينا قد قوم نحن ِبْرش، ونجاة بكر وهالك عمرو وعزل زيٍد والية من علينا وما
مع املسجد من وزاويٍة بالية، وِخرقٍة يابسة، بِكرسٍة القصرية الحياة ولهذه العسرية الدنيا
لنا ليس التي األحاديث هذه من يعرتينا [الذي] هذا فما الدنيا. ب ُطالَّ باليا من العافية
ونظلَّ الزاهد، زكريَّاء أبا نزور حتى غًدا بنا قوموا أمل، وال حٌظ وال جمل، وال ناقٌة فيها
فغدونا22 ذلك، عىل رأينا فاتفق به. مقتدين معه، ساكنني فيه، نحن عما الهني عنده نهارنا
أشوقني ما وقال: بزيارتنا، وفرح بنا ب رحَّ دخلنا فلما الزاهد، زكرياء أبي إىل ورصنا
ما حدِّثوني واحد، مقاٍم يف وإياكم جمعني الذي هلل الحمد عليكم! أْلَهَفني24 وما إليكم،23
وقولوا عني فرِّجوا السالطني، هؤالء وأمر الناس، حديث من بلغكم وماذا سمعتم، الذي
بحديثهم، اتصل ما إال األيام هذه يف مرًعى وهللا يل فما شيئًا تكتموني فال عندكم، ما يل
وقلنا واستوحشنا، ُدِهْشنا ورد، ما العابد الزاهد هذا من علينا ورد فلما بخربهم. واقرتن
فنا فخفَّ قال: ُدِهينا. داهيٍة وبأي َعِلْقنا، يشء وبأي هربنا،25 يشء أي من انظروا أنفسنا يف
َلُهَو َهذَا ﴿إِنَّ عليه وقعنا وما به، بُلينا ما أرأيتم قلنا: خرجنا فلما وانسللنا، الحديَث
صومعته، يف وتفرٌُّد وعلٌم وعبادة فضٌل فله الزاهد عمرو أبي إىل بنا ميلوا اْلُمِبنُي﴾؟ اْلبََالءُ
عليه عزمنا فيما قصدنا وبََطل األول، املكان بنا نبا فقد النهار، آخر إىل عنده نقيم حتى
بحضورنا، فُرسَّ إليه ووصْلنا لنا، فأذن واستأذنَّا الزاهد عمرو أبي إىل فمشينا العمل. من
حديث من عندكم ما أصحابنا، يا قال: ثم زياَرتنا، وأعظم بقصدنا، وابتهج لرؤيتنا، وَهشَّ
وإن فأستخربه، أحٌد اليوَم عيلَّ يدخل ولم أسمعه، يشء إىل عطيش طال وهللا فقد الناس،

«أنفسنا». «ب»: يف 20

يسع فراغ «دفعنا» وقوله «بأصحابنا» قوله بني «ب»: ويف دفعنا»، «بأصحابنا النسختني: كلتا يف 21

السياق. مقتىض هو إذ أثبتنا، ما العبارة صواب ولعل كلمة،
«فغدونا». قوله مكان «فرسنا» «ب»: يف 22

زيارتكم». «إىل «ب»: يف 23

«والهفي». «ب»: يف 24

وألف، ونون هاء إال منها يظهر لم «ب» ويف ألف، بعدهما ونون باء الكلمة هذه من «أ» يف ورد 25

أثبتنا. ما يقتيض والسياق
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عيلَّ وا وُقصُّ عندكم، وما معكم ما فهاتوا حادثة؟ أعرف أو قْرَعة ألسمع الباب لدى أذني
الحديث فإن والسمني، الغثَّ واذكروا والكناية، التورية ودعوا ونصها، ها بفصِّ القصة
يوجد لم الِقْرش ولوال التمر، حال ما النوى ولوال اللحم، طاب ما العظم ولوال يطيب، هكذا
الحديث، وخاَطْفناه األول، الزاهد من عجبنا من أكثر الثاني الزاهد هذا من فعجبنا اللُّب.
من وأغرب أمرنا من أظرف أرأيتم يقول: بعٍض عىل بعضنا وأقبل وخرجنا، وودَّعناه
وقلنا: وتبلَّدنا وتلدَّدنا ُعَجاٌب﴾. ءٌ َلَيشْ َهذَا ﴿إِنَّ تعريجنا كان يشء أي من انظروا شأننا؟!
سكوننا نجد ال فإنا بعيًدا به26 َمْرضِ كان وإن الرضير الحسن أبي إىل انطلقوا أصحابنا، يا
َزمانته مع بنفسه وشغله وتوحده وعبادته لزهده عنده، إال بضالَّتنا نظفر وال معه، إال
وجلسنا عليه، ودخلنا إليه، األرض وطوينا وأهلها. الدنيا يف فكره وقلة وورعه، برصه، يف
له ويدعو به، ويرحب بيده، يلمسه منا واحد كل عىل أقبل بنا سمع وملَّا مسجده، يف حواليه
بكم وجدت قد لكأني وهللا عيلَّ؟ نزلتم السماء أمن [وقال:] علينا أقبل انتهى فلما ويقرِّب،
وما الناس؟ أحاديث من عندكم ما محتشمني: غريَ يل قولوا ُسويل، غاية وأحرزُت مأمويل،
األخبار؟ من الشائع وما قايني؟ إىل الهارب ذلك أمر يف يقال وما الوارد؟ هذا [عليه] عزم
نفوسكم؟27 إىل ويَْستبُق هواجسكم يف يقع وما ناس؟ دون ناس به يتهامس الذي وما
يتعذَّر ما األقطار من إليكم ويتساقط الكالم، اطة ولقَّ األرض، وجوَّالة اآلفاق، بُُرد فإنكم

الناس. وكرباء امللوك عظماء عىل
نُعدُّه كنا أنا عجبنا يف زاد ومما والثاني، األول أنىس ما اإلنسان هذا من علينا فورد
عنده، من وخنَْسنا وودَّعناه، معه، الحديث فنا فخفَّ الناس، جميع طبقات فوق طبقٍة يف
واْزدريناهم، حالهم، من لنا وظهر منهم، رأينا ملا القوم لهؤالء زيارتنا عىل نتالوم وطِفقنا
شيًخا الطريق يف فلِقينا كالِّني، ُمْستَْطِرِقني منها غدونا التي ُدَويْرتنا إىل هني متوجِّ وانقلبنا
بعلمنا شحنه قد التصوف يف كتاٌب وله العامري، الحسن أبو له يقال الحكماء من
فقال العباد؛ يف هللا أرسار عىل واطَّلعوا البالد يف بوا نقَّ الذين الجوَّالني من وكان وإشارتنا،
عليه وقصصنا حوله، وَعَصبْنا مسجد، يف فأجلسناه قصدتم؟ ومن درجتم؟ أين من لنا:
الطارئة الحال هذه طيِّ يف لنا: فقال حرًفا. منها نحذف ولم آخرها إىل أولها من قصتنا

الخيام. مرضب من مستعار بيته، بمرضبه يريد 26

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى قلوبكم»، «إىل «ب»: يف 27
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ينبغي ال وقلتم بالزهاد، ظنُّكم غرَّكم وإنما إليه، تهتدون ال ورسٌّ عليه، تقفون ال غيٌب
الخاصة، خاصُة الخاصة ومن الخاصة، ألنهم العامة عن كالخرب] [عنهم الخرب يكون أن
يتهالكون، أجله ومن يرجعون، وإليه يتوكلون، وعليه يعبدون، وإياه يلوذون، باهلل ألنهم

يَتََمالكون. وبه
ْرت، السِّ هذا وترفع الغطاء، هذا عنا تكشف أن الخري معلم يا رأيت فإن له: قلنا
املشكورين. من وتكون شاكرين، لنكون الغيب، هذا من لك هللا وهب ما منه وتعرِّفنا
العيش، رخاء من ترجو ملا وساستها كربائها بحديث تلهج فإنها العامة أما نعم، فقال:
وتضاعف السوق، ونََفاق الَجَلب، واتصال املنافع، وُدُرور املال، وسعة الحياة، وطيب
األمراء، بحديث أيًضا ُموَلعٌة فإنها هلل، العاملة باهلل، العارفة الطائفة هذه فأما الربح.
ونفوذ عليهم، أحكامه وجَريان فيهم، هللا قدرة تصاريف عىل لتقف العظماء، والجبابرة
قال ترونه أال منهم، واالنتقام عليهم، النعمة28 حال يف ومكارههم َمَحابِّهم يف مشيئته
االعتبار وبهذا ُمبِْلُسوَن﴾؟ ُهْم َفِإذَا بَْغتًَة أََخذْنَاُهْم أُوتُوا ِبَما َفِرُحوا إِذَا ﴿َحتَّى ثناؤه: جل
يعلمون هنا وها نقمته، وغرائب نعمته تتابع عىل ويطَّلعون حكمته، َخَواِيف يستنبطون
سببًا كله هذا ويصري حائل، الجنة نعيم غري نعيٍم وكلَّ زائل، هللا ُملك سوى ُمْلٍك كل أن
من به وينبعثون هللا، عىل والتوكل هلل، والخشوع باهلل، واللِّيَاذ هللا، إىل ع َ الرضَّ يف لهم قويٍّا
ِسنَة من باليقظة ويكتحلون الغفلة، رقدة من ويتنبهون اإلجابة، انقياد إىل اإلباء ِحران
الخالص يف ويعملون املعاد، إىل الزاد واكِتساب الَعتاد، أخذ يف ويَِجدُّون والبطالة، السهو
هدَّمه أن بعد إال أحٌد فيه يفلح لم الذي بالرزايا، املحفوف باملكاره، الَحِرج املكان هذا من
مطمنئ، ومقيُمه خالد، ساكنُه غائلة، وال فيه داء ال محلٍّ إىل عنه ورحل منه، وهرب وثََلمه،
غريها ويف الحال هذه يف والعامة الخاصة وبني مكرَّم. إليه والواصل م، منعَّ به والفائز
يف الرجالن يتشابه وقد عليه، فيه الرس باب وَفتَح إليه، طْرفه هللا رفع ملن يَِضُح فرق
بإخالص معلَّق وقلبُه القبلة إىل مصلِّيًا رأينا وقد محمود، واآلخر مذموم وأحُدهما فعل
تنظروا فال اآلَخر. ُكمِّ يف ما 29 َطرِّ يف وقلبُه القبلة إىل يصيل أيًضا جانبه إىل وآخَر العبادة،
الظاهر واطأ إذا الباطن فإن باطنه، إىل بنظركم تصلوا أن بعد إال ظاهره إىل يشء كل من

تحريف. وهو «النقمة»، النسختني: كلتا يف 28

االستالل. الطر: 29
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وهذه ضاللًة، كان الباطل إىل خالفه وإذا َوْحَدًة، كان الحق إىل خالفه وإذا ًدا، توحُّ كان
لغري وال نَفٌس، فيها أهلها لغري ليس أربابها، عىل وموقوفٌة ألصحابها، مرتَّبٌة املقامات

َقبَس. منها ها مستحقِّ
ويمأل أشبهها، وما بهذه آذاننا يحشو الحكيم ذلك زال ما فوهللا الصويف: الشيخ قال
فائدًة منا يأٍس عىل استفدنا وقد انا ُمتَعشَّ إىل وانرصفنا رنا،30 ُرسِ حتى عنده بما صدورنا
أيدينا. يف والزيادة معنا، الربح لكان الطويل والسعي الثقيل بالُغرم تمنَّيْناها لو عظيمة
أبلغ، االحتجاج ذلك يف سليمان أبي أكالم أدري ال وقال: عجب هذا الوزير سمع فلما
البحث يف أن علمُت وما أطرف! الصويف الشيخ رواية أم أْشَفى، املعتضد عن الحكاية أم
ال الصوفية أن أرى وكنت الجلية. الحجة وهذه الخفية، اللطيفة هذه اإلرجاف رس عن
وأن يعلمون، ال بما يَْهذُون إنما وأنهم الحكمة، من ونصيٍب العلم، من ركٍن إىل يرجعون

واملجون. واللهو اللعب عىل أمرهم بناء
عليه نقف31 عمن ورقة آالف عرشة عىل لزاد وأعالمهم أئمتهم كالم ُجمع لو فقلت:
قال: خربهم. يبلغنا وال بهم نسمع ال آخرين قوٍم عند ما سوى املتقاربة، البقاع هذه يف
أسد بن والحارث العالم، البغدادي الصويف محمد بن الُجنَيد قلت: منهم. جماعًة يل فاذكر
الِبْسطامي، يزيد وأبو املكي، عثمان بن وعمرو الخرَّاز، سعيد وأبو وُرَويْم، املحاِسبي،
آن أما املوصل، سكك يف ُدني تُردِّ متى إىل يقول: وهو ُسمع الذي وهو املوصيل، والفتح

جمعة. بعد فمات حبيبَه؟ يلقى أن للحبيب
يف كان32 مما وأكثر حسباني فوق كان ما الفن هذا يف مر ولقد عجب. هذا فقال:

كبري! أمٍر عىل منه يُطَّلع حقرٍي يشء من وكم ظني،
الشاعر: قول فأنشدته شيئًا. أنِشدني وقال:

ِل��َج��ام��ا ع��ن��ه تَ��َح��لُّ��م��ي وك��ان ح��ل��م��ي ب��ف��ض��ل ال��س��ف��ي��ه ع��ل��ى رج��ع��ُت
س��الم��ا ل��ه وق��ل��ت أُس��اِف��ُه��ه ي��ج��دن��ي ف��ل��م ��َف��اَه ال��سَّ ب��َي وَظ��نَّ

«سددنا». النسختني: كلتا يف 30

له. مقتىض ال هنا «عىل» وقوله نقف. ما عىل النسختني: كلتا ويف نقف. عمن مروية أي نقف: عمن 31

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى خلدي»، يف دار مما «وأكثر «ب»: يف 32
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وال��م��الم��ا ال��م��ذلَّ��ة َك��َس��ب وق��د ذل��ي��ًال رج��َل��يْ��ه ي��ج��رُّ ف��ق��ام
ان��ت��ق��ام��ا ب��ه يَ��ن��ال أن وأَْح��َرى س��ف��ي��ٍه ف��ي أب��ل��ُغ ال��ح��ل��م وف��ض��ُل

ذلك بعد وتَُحثُّ مرة، والكظم والصرب مرًة، بالحلم تأمر العرب؛ أمَر أعجب ما فقال:
أعني األخالق، جميع يف شأنها وهكذا العدو! وقمَع َفه السَّ وتذُمُّ الثأر، وأخذ االنتصاف عىل
تذكر فأخذت هذا خالفْت وربما بامليسور، والرضا والصرب القناعة عىل ْت حضَّ ربما أنها
البسالة33 عىل تحثُّ أيًضا وكذلك نفس. وَمهانَة َعِريكٍة ولنُِي ٍة ِهمَّ ونقصان َفَسالٌة ذلك أن
والسجايا األخالق هذه أضداد إىل َعَدلْت34 وربما والجسارة، والحمية واالنتصار واإلقدام
يف صاحبها ويُعذر بعضها، ويقبح بعضها فيها يحسن أوقاٍت يف واألحوال، والرضائب
يمدح فهذا متعادية، والغرائز35 مختلفة، الطبائع ألن وذلك بعضها، يف ويُالم بعضها
يف الشجاعة يذم وهذا االحتياط، جملة يف االقتصاد يَْحمد36 وهذا الحزم، ُعْرض يف البخل
مكاٍن، كل ويف زماٍن كل يف يحُسن يشءٌ األخالق جميع يف وليس السالمة. طلب عرض

وأوان. وِحنٌي وقٌت ذلك لكل بل إنسان، كل ومع
إال توجد ال ألنها صعٌب، وحدودها األشياء هذه بحقائق القيام إن وَلَعمري قال:
ذرع يَُفوت مما ووزنه وحقيقته بحده منها واحٍد كل وتخليُص ومتداخلًة، متالبسًة

الطينة. املنْتِثر امُلنَّة، الضعيف اإلنسان
رجاَلك تُِرْد وال لرجاِلك، حياتَك أَِرْد امللك، «أيها لإلسكندر: قال الحكيم أن ومنه قال:
حياتَك تُِرد وال لحياتك، رجالك أَِرْد «ولِكْن ال، فقال: قاِلٌب عليه قَلب ولو لحياتك.»

قائمة. والدعوى واقًعا، الفضل لكان لرجالك»،
مصلحة يف تُْصلب أن أتريد ألعرابي: قيل مضحٌك: حديٌث أعرابي عن يُحَكى وكان

مصلحتي. يف األمة تُْصَلب أن أحب37 ولكني ال، فقال: األمة؟
يُعَرف حتى والُحيل بالصور ظاهرهم يف مختلفني الناُس يكون أن يجوز وليس قال:
عىل مطبوًعا هذا يكون حتى باطنهم يف يختلفون وال خالد، من وبكٌر عمرو، من زيٌد بها

النسختني. كلتا يف تحريف وهو الغسالة، «ب»: ويف «الفشالة»، «أ»: يف 33

«عمدت». «ب»: يف 34

تحريف. وهو «والقرائن»، «أ»: يف 35

سبق. ما مع تكرار وهو «يمدح»، «أ»: يف 36

«أريد». «ب»: يف 37
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يف يجوز وليس للشجاعة. تشيَّع وإن الجبن عىل مجبوًال وهذا الجود، مدح وإن الشح
يأتلفوا. وال والنوع الجنس يَُضمَّ أن أيًضا يجوز وليس يختلفوا،38 وال يكثروا أن الحكمة
الحكمة، له َشِهدت الُقْدرة به جادْت ما وكلُّ القدرة، أبرزتْه الحكمة أساغتْه ما وكلُّ
العالنية وهذه الخايف، الرس وهذا الغالب، العزُّ وهذا اللطيف، التدبري هذا له من فسبحان

امُلستعَظم! النعت وهذا املحكم، الفعل وهذا البادية،
السمُح ملَكنا فإذا امللوك، جرَّبنا قد فارس: حكماء قال جرى: يشء يف أيًضا وحكيُت

واألرض. السماء علينا بخلت البخيل ملَكنا وإذا واألرض، السماء علينا جادت الجواد
السمح، بامَلِلك املتصل اإللهي الفيض شاهد فهو صح إذا هذا سليمان: أبو قال

برشي. إلٌه امَلِلك ألن البخيل امللك عن ونُُضوِبه
ا نصٍّ أحفظ فقلت: عنه؟ السؤال اقتىض ما جرى كان وقد — التمنِّي ما َمرًَّة: وقال
إىل فقريًا كان وإن رشيق، جواٌب فقال: النْفس. حركة فضل التمني إن الحكماء: لبعض

البسط.
نطلب كنا لو أرسطوطاليس: قال فقلت: آخر. شيئًا يونان حديث من هات فقال:
الجهل من يوٍم كلَّ لنَنْقص نطلبه ولكنا بنقيضه، العلم بدأنا قد كنا غايتَه لنبلغ العلم

العلم. من يوٍم كلَّ ونزداد
ظاهر. توقٌد فيه وللبديهة حارض، جواٌب فيه بيشء حدِّثني قال:

الرجل: له فقال عليه، فأبى له ويروي يحدِّثه أن فسأله الزُّهريَّ أتَى رجًال أن ثْت فحدَّ
يعلِّموا، أن العلماء عىل امليثاق أخذ حتى يتعلموا أن ال الُجهَّ عىل امليثاق يأخذ لم هللا إن

وحدثه. صدقت. فقال:
يف علينا األنكاد هؤالء من سائٌل وقف قال: ، امَلْرَورُّوِذيُّ حامد أبو القايض وحدثنا
فسأل يْنبي، الزَّ ام تمَّ وأبو معروف وابن املنصوري َعبْدٍل ابن املجلس ويف البرصة جامع
نزلَت هذا، يا وجهه: وَصفاقة إلحاحه من ضجرُت وقد — الجماعة بني من له فقلت وألح،
الجماعة، فضحكت يشء. كل ثمراُت إليه يُْجبى ولكن صدقَت، قال: زرع، ذي غري بواٍد

دراهم. له ووهبنا

ظاهر. تكرار وفيها مطبوًعا»، يكون حتى باطنهم يف يختلفوا «وال «ب»: رواية 38
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الحسني ألبي جرى ما الفؤاد39 ونََقب الكبد حزَّ الذي امُلْسكت الحارض الجواب ومن
ولكنها امٌة َشمَّ وهللا أنت للبتي:٤٠ قال عمر ابن فإن عمر، بن محمد الرشيف مع البَتِّي40
األرُض ُعطِّرت41 مشمومٌة، امٌة شمَّ الرشيف أيها لكنك النفس: عىل البتي٤٠ فقال مسمومة.

بذْكرها. الُربُد وسارت بها،
وطعام طعامك من أما قال: ؟ قطُّ أُتِْخْمت هل ألعرابي: بخراسان سيَّاٍر نرصبن وقال
بسؤال أَُفْه ولم َخِرْسُت ليتني وقال: أياًما، الجواب هذا من ُحمَّ نًرصا إن فيقال فال. أبيك

الشيطان. هذا
يف ذكرهن بتقديم اإلناَث هللا ف رشَّ قد الوزير: فقال واإلناث، الذكور حديث وجرى
فقال: نظر. هذا يف فقلت: الذُُّكوَر﴾، يََشاءُ ِلَمْن َويََهُب إِنَاثًا يََشاءُ ِلَمْن ﴿يََهُب وجل: عز قوله
والتعريف عرَّف، ولكْن الذكور ر وأخَّ نكَّر ولكْن — قلَت كما — اإلناث قدَّم قلت: هو؟ ما
حتى أيًضا هذا يرتك ولم قلت: حسن. هذا قال: ثم بالتقديم. النكرة من أرشُف بالتأخري
فقال: الذكران. تقديم مع بالتنكري الجنسني فجمع َوإِنَاثًا﴾. ذُْكَرانًا يَُزوُِّجُهْم ﴿أَْو قال:

مستوًىف. هذا
أي أُنُف، كأٌس يقال قال: يعقوب أن الجواب من فكان أُنُف؟ كأٌس معنى ما وقال:

أحد. رعاها يكن لم إذا أُنُف، روضٌة يقال وكذلك ذلك، قبل منها ب يُْرشَ لم
َلِقيط: وقال

األُنُ��ْف وال��ك��أس ال��ح��س��ن��اءَ وال��َق��يْ��نَ��ة وال��رُُّغ��ْف وال��نَّ��ش��ي��ل ��َواء ال��شِّ إنَّ
ُق��ُط��ْف وال��خ��ي��ُل ال��خ��ي��َل ل��ل��ط��اع��ن��ي��ن

اللحم من الِقْدر ضمتْه ما قلت: معروفان. والرغف الشواء فإن النَِّشيل؟ ما قال:
ع! جوَّ عليه ألححنا إْن باٌب هذا فقال: ويُْغرف. يُنَْشل ألنه وغريه،

«القلب». «ب»: يف 39

«الليثي». «ب»: يف 40

الكالم وسياق النسختني، كلتا يف تحريف وهو «وطئت»، أخرى: نسخة ويف «فطنت»، نسخة: يف 41

أثبتنا. ما يقتيض
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والذم.42 األكل قلت: األكل؟ حديث يف تحفظ ما قال:
غليان بني َمْقِيلٌّ بَِسيٌس قال: تشتهي؟ ما يز:43 لُجمَّ قيل حرضني: ما مليحه ومن
والرسور، بالفرح سنه هللا أضحك — فضحك َخِبيص. بجنب شواء، رائحة عىل قدور،
كتب فقلت: فيه. كنا مما به نخرج حديثًا هات وقال: — األمور واتساق األحوال وانتظام
وقتالُكم غنائمكم، من إلينا أحب إسالمكم األعاجم: صاحب رستم إىل وقاص أبي بن سعد
من فقال: العسل إىل نظر إذ كالذباب أنتم رستم: إليه فبعث صلحكم. من إلينا أحب
طامع، وأنت بأربعة؟ منه يخرجني من قال: فيه نَِشب فإذا بدرهمني؟ إليه يُوِصلني
علمتم قد ألنكم أنفسكم، وتعاندون هللاَ تُحادُّون قوٌم أنتم سعد: فأجابه سرُيديك. والطمع
وتقرر وعلماؤكم حكماؤكم بذلك أخربكم وقد غريكم، إىل عنكم امللك ل يحوِّ أن يريد هللا أن
ُجْرأٌة هذه بصدوركم، عقابه ْون وتتلقَّ بنحوركم، القضاء تدفعون دائًما وأنت عندكم، ذلك
أمره. عىل غالٌب هللا فإن لَسِلمتم، أبرصتم ولو ألبرصتم، نظرتُم ولو فيكم، وجهٌل منكم
عليكم، ريحنا [صارت] معنا هللا صار ملا واآلن ريُحكم، علينا كانت معكم هللا كان وملا
[وخزي44 الجراح، وألم السالح، لَحرِّ فاصربوا وإال أرواحكم، واغتنموا بأنفسكم، فانْجوا

والسالم. االفتضاح.]
ولحومها. ألوانها تغريت قد العرب إن عنه: ريضهللا الخطاب بن عمر إىل حذيفة كتب
حصباء، بقعٌة وهي الكوفة، لهم فارتاد َمَراًحا. منزًال للعرب اْرتَد سعد: إىل عمر فكتب
وما والريح أقلَّت، وما واألرض أظلت، وما السماء رب اللهم سعد: فقال حمراء. ورملٌة

الكوفة! هذه يف لنا بارك ذرَّْت؛
ينشد: ُمنْشًدا عمر وسمع

وب��األص��ح��اب ب��األق��ص��ى أَبَ��رَّ ال��خ��ط��اْب ي��اب��ن م��ث��لُ��ك س��اس��ن��ا م��ا
ال��ك��ت��اْب ص��اح��ب ال��ن��ب��ي ب��ع��د

ويلك؟! بكر، أبو أين وقال: عمر فنََخَسه

ولم العقد، صاحب ذكره ويذم. يُؤكل اليشء يف ا» وذمٍّ «أكًال املثل: يف قولهم إىل العبارة بهذه يشري 42

األخرى. األمثال كتب يف يرد
وغريه. األخبار عيون عن نقًال أثبتنا ما صوابه تصحيف وهو والراء، بالحاء «حمري» األصل: يف 43

«ب». عن املنقولة الزيادة هذه مكان «والصايف» «أ»: يف 44
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صوف، ُمَدرَّعة يف الوادي بهذا الخطاب إبل أرعى كنت لقد بمكة: وهو عمر قال
أحٌد. هللا وبني بيني ليس أمسيت وقد ت، قرصَّ إذا ويرضبني عملت، إذا يتعبني فظٍّا وكان

تمثَّل: ثم

وال��ول��ُد ال��م��اُل ويُ��ودي اإلل��ه ي��ب��ق��ى ب��ش��اش��تُ��ه تَ��ب��َق��ى ت��رى م��م��ا ش��يء ال
َخ��َل��دوا ف��م��ا ع��اٌد ح��اول��ت ق��د وال��خ��ل��د خ��زائ��ن��ه ي��وًم��ا ه��رم��ٍز ع��ن تُ��ْغ��ِن ل��م
ُع��بُ��ُد ُك��لِّ��ُف��وا ف��ي��م��ا وال��ج��ن واإلن��س ب��ه ال��ري��اُح ت��س��ري إذ س��ل��ي��م��ان وال
يَ��ِف��ُد؟ راك��ٌب إل��ي��ه��ا أوٍب ك��ل م��ن ن��واف��ل��ه��ا ك��ان��ت ال��ت��ي ال��م��ل��وك أي��ن
وردوا ك��م��ا ي��وًم��ا ِوْردن��ا م��ن ب��دَّ ال ك��ذٍب ب��ال َم��ْوُروٌد ه��ن��ال��ك ح��وٌض

األوتاد. الصحيح الفؤاد، الحديد الدواب خري عمر: وقال
هللا جمعهم فلما بعًضا، بعُضها يأكل جزيرتها يف أُْسًدا العرب كانت عمر: وقال

يشء. لهم يقم لم ٍد بمحمَّ
عمر، إىل ودفعه عليه وختم فارس سالح أخذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن النوم يف رستم رأى

هالك. أنه وأيقن ذلك من رستم فارتاع
طالب: أبي آل لبعض فأنشدته شيئًا. أنِشدني وقال:

ي��ج��ورا أن آم��ُن ل��س��ُت م��ن إل��ى م��ط��ي��ًع��ا ي��وًم��ا ب��م��ذع��ٍن ول��س��ُت
ثَ��ئُ��ورا ع��ض��بً��ا ص��ارًم��ا أح��ال��ف م��ن��ه أْخ��َش م��ا م��ت��ى ول��ك��ن��ي
أم��ي��را ب��ه��ا األم��ي��ر ع��ل��ى أك��ون بَ��راٍح راب��ي��ٍة ك��لَّ وأن��زل

به: تُُمثِّل ولقد الزَّبري، بن هللا لعبد وأنَشدني

وال��ُع��َش��ُر 45 ال��َق��ْص��بَ��اءُ ت��ق��ادح��ت إذا م��ك��اس��ُره��ا ُص��مٍّ نَ��بْ��ع��ٍة َل��ِم��ن إن��ي

هكذا: «ب» دون الشعر هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف البيت هذا ورد 45

والقرش العضبنة رحب أينا أو كارسها به صم ىىعه ملن إىل
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ال��َح��َج��ُر ال��م��اض��غ ل��ِض��ْرس يَ��ِل��ي��َن ح��ت��ى أَتْ��ب��ُع��ُه ال��ح��قِّ ل��غ��ي��ر أَل��ي��ُن وال

من يُْخرج االنتصار وأدنى الِحلم، كثريَ يمحو َفه السَّ قليل قال: املأمون أن ثتُه وحدَّ
وعىل االصطناع، عند والشكُر االمتناع، عند املعذرة46 املعروف طالب وعىل االغتفار، فْضل

باملوجود. واإلسعاف املوعود، تعجيل إليه املطلوب
أنْقُدهم،47 املنصور أن الجواب فكان العباس. بني يعني هؤالء؟ أفضُل من فقال:
وقال: هو. كذلك فقال: أقصُدهم. واملعتضد أنجُدهم، واملعتصم [أمجُدُهم]، واملأموَن
وزيادته نقصه يف ألنه بالذكر، د يُوحَّ من هؤالء بعد فيهم ليس48 [قلت:] فالباقون؟

َدرُّك. هلل فقال: لغريه. ُمشاكٌل

يف الشعر هذا عن بحثنا وقد تقريبًا. كلماته جميع يف والتحريف بالتصحيف مملوء ترى كما وهو
الزبري بن هللا عبد إىل املعاني مجموعة يف منسوب وهو الثاني، البيت غري نجد فلم أيدينا بني التي املصادر
حتى الوجوه من تحتمله ما جميع عىل البيت هذا كلمات جميع قلبنا وقد ترجمته. يف نجده ولم األسدي
مكارسها: وصمٌّ الرماح. أجود منه تُتَّخذ شجر والنبع: أثبتنا. الذي الوجه هذا عىل ومعناه وزنه استقام
فإذا ناًرا، فأورى بعًضا بعضه حكَّ الريح حركته فمتى رخًوا، كان إذا الشجر، تقادح ويقال: صلبه. أي
الزناد. منه تُتَخذ شجرة والعرش: القصب. جماعة والقصباء: يوِر. لم بعد النار إيراء يف به االنتفاع أريد

تحريف. وهو املقدرة، «أ»: يف 46

ما الصواب ولعل مطموس. وسائرها وامليم، الهاء غري «ب» يف منها يظهر ولم «أنذرهم»، «أ»: يف 47

السجع. يقتضيه كما أثبتنا
أثبتناها وقد «ب»، يف موجودة غري «فيهم» كلمة أن ويالَحظ تحريف. وهو «أرشفهم»، «أ»: يف الذي 48

«أرشفهم». «أ»: يف قوله من أخذًا
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وليس مختار، مراٍد كلَّ أن الجواب من فكان واالختيار؟ اإلرادة بني الفرق ما ليلًة: وقال
ال وهو النجيب الولد ورضب الكريه الدواء رشب يختار اإلنسان ألن مراًدا، مختاٍر كلُّ
انفعالنْي كانا وإن وهما يريد، ال وهو أُْلِجئ]1 [إذا البحر يف متاعه طرح ويختار يريد،
اإلرادة وهو — واآلخر وتمييز، وتنقرٍي َجَوَالن عن إال يحدث ال — االختيار وهو — فأحدهما
َسَعٌة االختيار عرض ويف الشديد. بالكره املراد طلب عىل حمل وربما ويَبَْغت2 يَفجأ —
واألول اإلرادة، موضع يف اإلَراَغة تستعمل والعرب اإلرادة. عرض يف ذلك وليس للتمكُّن،

للتعدي. ُمْجتََلبٌة والهمزة يَُرود، َراد من والثاني يَُروغ راغ من
بالطبيعة، ألصق الشهوة أن الجواب فكان والشهوة؟ املحبة بني الفرق فما قال:
وهو تأثًرا أشدُّ االنفعالني أحد أن إال انفعاالن وهما الفاضلة، النفس3 عن أَصَدر واملحبة
ويتداخالن ، وأحبَّ َحبَّ اآلخر: يف ويقال وأَْشَهى،5 َشِهَي يقال: وأنه4 الشهوة، انفعال
ناحية ومن التضيُّق، عىل جاريٌة هي كما التوسع عىل جاريٌة اللغة ألن باالستعمال، كثريًا

تحريف. وهو «أحب»، األصول: يف 1

النسختني. كلتا يف تحريف وهو ويبت، «ب»: ويف «ويثبت»، «أ»: يف 2

«النفس». مكان «الطبيعة» «أ»: يف 3

أثبتنا. ما العبارة صواب ولعل له. مقتىض ال هنا والتعليل «ألنه»، النسختني: كلتا يف 4

وجدناه والذي كالمه، يفيده كما اشتهى أي شهي، بمعنى أشهى أيدينا بني التي اللغة كتب يف نجد لم 5
اشتهى. بمعنى ال يشتهي، ما أعطاه بمعنى أشهاه
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ويف واالختيار.6 االقتدار عىل ُجِري ع التوسُّ ناحية ومن والتشديد، التحديد إىل ُفِزع التضيق
اإلنجاز7 وبني والترصيح، الكناية وبني واإلطناب، اإليجاز بني ألنه آخر، بالءٌ هذين عرض

باب. هذا فقال: واإلبطاء.
عنها باِحْث وقال: عظيم، علٍم عىل تأتي نفيسٌة مطالب فيها بخطه رقعًة ناولني ثم
فقد صغري، ومتعلٍم كبري، عالٍم من فائدًة؛ ُمجاراته يف أن تعلم ومن الخري وأبا سليمان أبا
أو العلم، من بكلمٍة فاه أحًدا تَْحِقْر وال الغني، عند يوجد ال ما بعض الفقري عند يوجد
كلَّه ذلك ل وحصِّ معادن. فالنفوس الفضل، من بحاٍل حكم أو الحكمة، من بجانٍب أطاف

الرقعة: يف وكان به. وجئني يشء يف وحرِّْره
الروح؟ باينت يشء وبأي املكان؟ هذا يف استفادت الذي وما كمالُها؟ وما النْفس؟ ما
أو َعَرًضا أو جسًما النفس تكون أن من املانع وما منفعته؟ وما صفته؟ وما الروح؟ وما
اإلنسان؟ وما هنا؟ ها فيه اإلنسان كان ما تعلم فهل تبقى كانت وإن تبقى؟ وهل ُهما؟
عن الروح أغنى وهالَّ الطبيعة؟ وما بَْون؟ بينهما أم الحقيقة هو الحد وهل حدُّه؟ وما
أنحاؤه؟ وما العقل؟ وما الطبيعة! َكَفت وهالَّ الروح! عن النْفس أَْغنَت هالَّ أو النْفس،
عند — العقل أعني — مرتبتُه وما النْفس؟ تتنفس وهل العقل؟ يُْعَقل وهل صنيعه؟ وما
من أكثر فيه الفعل فِقْسط ويفعل٨ ينفعل كان وإن يفعل؟8 وهل ينفعل؟ وهل اإلله؟
بني الفرق وما لهما؟ أم لنفسه أم لإلنسان أهو إليه، املشار املعاد وما االنفعال؟ قسط
الحيوان؟ أصناف9 أنفس بني الفرق ما ثم وخالد؟ وبكٍر وزيٍد عمرو نفس أعني األنفس،
هللا إن يقال وجٍه أي وعىل حياة؟ فيه وهل ؟ حيٌّ له يقال أنه علمَت فقد حيوان، امَلَلك وهل
والنفس حية، الطبيعة يقال وهل حي؟ والفرس حي، واإلنسان حي، واملَلك ، حيٌّ وجل عز
بني ومعرتٌض صدري، يف وجاثٌم لقلبي، شاغٌل أشبهه وما هذا فإن حي؟ والعقل حية،
أحببَت فإن الرقعة، هذه يف بيَّنْتُه10 وقد أحٍد، لكل به أبوح أن أحب وما وفكري، نفيس

أثبتنا. ما صوابه تحريف وهو «واالستحقار»، األصول: يف 6

والسياق قراءتها، تتعذر الحروف مطموسة الكلمة هذه وردت «ب» ويف واإلطناب، اإلبحار «أ»: يف 7

النسخ. يف الوارد الرسم من أخذًا أثبتنا ما يقتيض
تصحيف. وهو الرقم، هذا تحت اللذين املوضعني كال يف «يفعل» مكان «يغفل» «أ»: يف 8

الناسخ. من خطأ وهو «أصناف»، قوله مكان «أصحاب» «ب»: يف 9

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «نثرته»، «ب»: يف 10
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ل وحصِّ له، انسخه بل عنده، خطي تدع ال ولكن فافعل، سليمان أبي عىل تعرضها أن
وإن ، البنيِّ وإفصاحك السهل، بلفظك وِزنْه ْصه، ولخِّ بحقيقته، لك ويصدع به، يجيبك ما
من املوضوعة الكتب إىل فيه الرجوع كان وإن هذا. فهذا فافعل، غريه تباحث أن وجب
والكتاُب بالبيان، عنه الجواب وأخِذ باللسان، عنه البحث مثَل ذلك فليس كافيًا، أجله
يُنال ما فإن واملواتاة،11 واملناظرة املذاكرة كذلك وليس َمنُْزور، فيه الناظر ونصيب َموات،
فإني لك، مهمٍّ كل عىل مقدَّمًة الخدمة هذه واجعل وأْمرأ. وأْهنأ وأْطرأ، أََغضُّ هذه من

الشايف. املقنع الجواب يف طامًعا ناظرك،
بحرضته، إيرادها يف ْلُت وتمهَّ [عليه]، وقرأتُها سليمان أبي عىل رسم كما فعرضتُها
واقرتاحات امُلِدلِّني، وطلبات املتحكِّمني12 مسائل هذه وقال: عجب عليها ووقف فهمها فلما

واآلخرين. األولني وُمنْيَة املقتدرين،
مآرب بعض عىل يأتي عليه يُْعرض جواٍب من بدَّ وال الشيخ، أيها قلَت كما هو قلت:
عىل أحكيه أنا واسًعا كثريًا كالًما فقال املطلوب، يف ما قاصية عىل يأِت لم وإن النفس،
يكن لم ذلك فإن نظمه، وأسباب لفظه، أعيان عن انحرفُت وإن املعنى، طريق من وجهه
وجل]. [عز — هللا شاء إن — املقصود وَسْمَت املراد، متن ألزم أن وأجتهُد نسًخا، وال إمالءً
ٌ مقرصِّ والوصَف يَْشفي، ال والرسم يُْعِوز، التحديد فإن النْفس؟ ما قوله: أما قال:
الشائع واالسم [ومنهما]. بهما الحد فينشأ فصل وال جنٌس لها ليس ألنها الغاية، عن
اختلف ما ولهذا التحديد، من للمقصود وأحَرض املطلوب، إىل أخَلص — النفس أعني —
تألُّف النفس قائل: وقال األركان. ِمزاج النْفس قائل: فقال حدها، يف وحديثًا قديًما الناس
هوائية. النفس قائل: وقال بذاته. محرٌِّك14 عَرٌض13 النْفس قائل: وقال ات. األُْسُطُقسَّ
قائل: وقال الحركة. دائمُة طبيعٌة النفس قائل: وقال حارَّة. روح النفس قائل: وقال
محرٌِّك بجسٍم، ليس جوهٌر النفس قائل: وقال حياة. ذي طبيعي لجسٍم تماٌم النفس
امللحوظ15 ألن أخر، أقواًال ونعتها تحديدها يف يقولون آخرين ولعل هذا. وعىل … للبدن

«واملوازاة». نسخة: يف 11

تحريف. وهو «املتحلني»، األصلني: كال يف 12

الكالم. به يستقيم ال تحريف وهو «عدد»، النسختني: كلتا يف 13

«متحرك». «ب»: يف 14

كما أثبتنا ما صوابه وقلب، تصحيف الكلمتني كلتا ويف و«املذكور»، … «املخلوط» األصلني: كال يف 15

السياق. يقتضيه
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االختالف، فاتحة والكثرة مختلفون، والباحثني كثريون، والناظرين بعيد، واملدروك بسيط،
محدود األَْرس،16 ضعيُف واإلنسان لإلنسان، خانقٌة والحرية للَحرْية، جالٌب واالختالُف
وباعه كثيف، غشاؤه واآلخر، األول مملوك ْعي، السَّ مقصور التفصيل، محصور الُجْملة،
صوابه، من أكثر وخطؤه برهانه، من أحرض ودعواه ُمْدَركه، من أكثُر وفائتُه17 قصري،
أسهُل وبِوْجدانها — بالنفس أعني — بها االعرتاف كله هذا فعىل جوابه، من أظهر وسؤاله

وبُْرهانها. ُكنْهها عن الفحص من
إال النفس يعرف ال وهو النفس يعرف أن يريد اإلنسان ألن هذا َصُعب وإنما قال:
كانت من كل أن فاألمُر هذا، عىل األمر كان وإذا بنفسه. نفسه عن محجوٌب وهو بالنفس،
أنَْجى، الشك من كان أبعد؛ ولحُظه أثقب، وفكره أعىل، ونظره ، أشعَّ ونوُره أَْصَفى، نفُسه
فِلكثرة نفُسه، جملتها من كثريٍة أشياء ذو واإلنسان أقرب. اليقني وإىل أنأى، بْهة الشُّ وعن
ا، حقٍّ النعت هذا يكون ال وكيف إنسان. أي واحٌد، به هو ما إدراك عن يَعِجز كثريٌ به هو ما
ونصيٌب يسري جزءٌ فيه وإنما مبسوطة، والنفس مركَّب، يف مركٌَّب وهو صدًقا، املقول وهذا
متعذٌِّر هذا جميُعها؟18 منها وبقليل كلُّها منها بجزء يدَرك فكيف البسيط؟ ذلك من قليل
واسطة إلهية قوٌة النفس أن تعلم أن ويكفي معدوًما، يكن لم إن وبعيٌد محاًال، يكن لم إن
عليها، الطالع لها، املنري العقل وبني املتهيِّئة، والعنارص لألسطقسات فة املرصِّ الطبيعة بني
هو [كذلك بدنه، يف الظاهرة آلثارها طبيعة ذو اإلنسان أن وكما بها. املحيِط فيها، الشائع
لتمييزه عقٍل ذو هو وكذلك ومآربه، ومطالبه وأبحاثه آرائه] يف الظاهرة آلثارها نفس ذو
ورِويَّته وفهِمه وظنه،19 وعلمه وشكِّه، ويقينه واستنباطه، وفحصه واختباره حه، وتصفُّ
اعرتاٍف ذو هو وكذلك وُطمأنينته. وثقِته وحكمته وفكره، وحفظه وذهِنه وذْكره، وبديهته
يُِحسُّ أو الجحد، أثَر يِجد وكيف ُهِويَّته، من والَربَاء جحده، إىل سبيل ال الذي باألحد20

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى السني، وتشديد الهمزة بضم «األس» «ب»: ويف القوة. األرس: 16
تحريف. وهو «وفلتته»، األصلني: كال يف 17

والسياق حروفها، بعض مطموس النقط من الحروف مهملة النسختني كلتا يف الكلمة هذه وردت 18

أثبتنا. ما يقتيض
«وفطنته». «ب»: يف 19

هللا باألحد: ويريد أثبتنا. ما يقتيض اآلتي الكالم وسيأتي تحريف. وهو «بالحد»، األصلني: كال يف 20

تعاىل.
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إليه، يَْفَزع واإلباء21 النُّبوِّ ولهذا تأباه، وفطرتُه ذلك، عن ينبو وِسنُْخه الشك من بلمسٍة
السلسلة هذه إىل فانظر لدنه؟ من الخري ويلتمس عنده، من الفرَج ويَطلب عليه، ويَتوكل
هذا، فهذا مناٍم، يف وال يقظٍة يف وال مكاٍن، يف وال زماٍن يف ال يشءٌ يفصمها ال التي الوثيقة

مقنع. وفيه
العقل من واستخالُصه مظانه، من العلم إثارة أنه وضح فقد النفس فعل وأما
به، يكُمل ما يَنَال بها اإلنسان، عند جليلة منها وإناالٍت أُخر، لها إفاضاٍت مع بشهادته،

ِشْقوته. من ينجو وبسعادته السعادة، يجد وبكماله
تُجعل أن إال استفادت، وما أفادت فإنها املكان؟ هذا يف استفادت الذي ما قوله: وأما
عىل طلعت إذا للشمس يقال وال ظاهر، تجوٌز هذا ويف لها، استفادًة منها للقابل إفادتُها
حينئٍذ فيُعلم أفادت؟ الذي ما يقال: ولكن استفادت؟ الذي ما والعاَلم: األرض بسيط
القصد وأما األول، بالقصد ًة جمَّ ومنافع مختلفة، صوًرا كثرية، أشياء أفادت أنها بالعيان
إىل الحكمة تبليغ عىل ُمعينًا ليكون باللفظ مفروٌض القصد وهذا هذه، فأضداد الثاني

أهلها.
يضُعف جسٌم الروح أن وذلك ظاهر، فهو الروَح؟ النفس باينت يشء بأي قوله: وأما
عىل ُقَواها النفس تُفيض وبه والنفس، البدن من واسطٌة وهو ويفسد، ويصلح ويقَوى،
الفساد، عن بعيٌد الرتبة، عايل بسيٌط والنفسيشءٌ ويتألم. ويََلذُّ ويتحرك، يحس وقد البدن،

االستحالة. عن منزَّه
للجسم، تُوجد ولم للنفس ُوجدت التي [فللبساطة جسًما النفس تكون أن املانع وأما
النفس عىل أطلق نعت وكلَّ النفس، عنه نُزِّهت الجسم عىل أُْطلق نعت كل أن هذا وبيان
برشٍح لياٍل منذ النفس يف مذاكرٌة أتت وقد ذلك. من املانع كان فذاك الجسم، عنه نبا
بطل وإذا النفس. يف ما عىل يأِت ولم اإلملام، إىل أحوج املكان هذا أن إال تامٍّ، وبياٍن مغٍن،
بنفسه. للعَرض ِقوام ال ألنه وأَْخلق، أَْقَمن عَرًضا تكون بأال فهي جسًما] النفس تكون أن
يدب وال ضد، عليها يدخل ال مبسوطٌة وهي تبقى ال فكيف تبَقى؟ وهل قوله: وأما
ويموت ويبُطل ويخَلق ويفُسد يَبَْىل إنما واإلنسان ِبًىل؟ منها يشء إىل يصل وال فساد، إليها
ولو بشكله؟ اإلنسان حكم يف تكون حتى ماذا تفارق والنفس النفس، يفارق ألنه ويفِقد،

اللفظني. كال يف تحريف وهو واآلباء»، «البنون «أ»: يف 21
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ُحكُمها يكون أال وجب حيٍّا كان بها واإلنسان فأما وتبىل، تموت لعمري كانت كذلك كانت
اإلنسان. حكم

ال أنها حدٍة عىل عَرًضا وال جسًما تكن لم متى النفس أن بان فقد هما؟ أو قوله: وأما
وليست الثاني. يف تمنع التي هي األول يف منعت التي البينونة ألن نفًسا، بهما أيًضا تكون
الجسم ألن آخر، يشء منهما كان بينهما ُجمع إذا حتى والسكَّر كالخل والعَرض النفس
وليس منهما، ُمْستَلٌّ القوام ذلك وإن ما، َقواٌم له ما يشءٌ منهما كان اختلطا إذا والجسم

هذا. فهذا البسيط، وغري البسيط كذلك
يفنيها ما عليها يطرأ وليس تَْفنى، وال تَبَقى أنها بان فقد تَْفنَى؟22 وهل قوله: وأما

للتحلل. [املعرَّض] العجيب الرتكيب من وبعدها لبساطتها
قد ألنها الحق، من بعيد هذا فإن هنا؟ ها اإلنسان فيه كان ما تعلم وهل قوله: وأما
ثبات ال الذي فيل السُّ العالم علم إىل بها حاجة فال الخلد، وجنة الكرامة معدن إىل وصلت
واعرتاُض النقص دليل وذلك حيلولة، الحيلولة وتذكُّر عليه. الحيلولة لغلبة صورة، وال له
ثم ُمونِق، بهيج نارض بستان روض إىل ضيٍق حبٍس َكْرب من نُِقل23 إنسانًا أن ولو األلم،
يف وقادًحا لقلبه، وكاِربًا لنفسه، مؤذيًا ذلك لكان عليه؛ هو ما حال يف فيه كان ما تذكََّر

نشوته. يف عليه للتنغيص وُمْدِخًال وغبطته، حبوره من وآخذًا َرْوحه،
للمادة الطبيعة بتدبري املنظوم اليشء هو فاإلنسان اإلنسان؟ وما قوله: وأما
عىل يأتي وصٌف وهذا اإلله. ِقبل من العقل بنور املؤيَّد البرشية، بالصور املخصوصة
ناطٌق والحركة، الحس ِقبل من حي] [أي مائٌت، ناطٌق حي إنه األولني عن الشائع القول
رشيُك حي هو حيث فمن واالستحالة. يَالن السَّ ِقبل من مائٌت والتمييز، الفكر ِقبل من
هو حيث ومن ويتحلل، يتبدَّل ما رشيُك هو مائٌت هو حيث ومن جنسه، هو الذي الحيوان
البرشي االختيار بقوة امَلَلك ُمشاَكهة إىل يبلغ حيث ومن حصيف، عاقٌل إنساٌن هو ناطٌق
وصالح العقيدة، بصحة بَْدءًا له ُوِهبَت التي هذه حياته يف يُنَْعت24 أعني — اإللهي والنور
لِحْليَته. ومالٌك لصفاته، جامع فهو مَلًكا يكن لم فإن َمَلك، هو — القول وصدق العمل،
التفاوت عىل مشتِمًال نوعه كان العريض، الطويل التفاوت عىل مشتِمًال جنسه كان وملَّا

السؤال. هذا سبق قد إذ تصحيف وهو تبقى؟» «وهل األصول: يف 22

«نجا». «ب»: يف 23

أثبتنا. ما الصواب ولعل النسختني. كلتا يف تحريف وهو «يقتني»، «ب»: ويف «يقيني»، «أ»: يف 24
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إىل يَْرتَقي الجنس أن وكما كذلك، آحاُده كانت كذلك نوعه كان ومن العريض، الطويل
كامل. شخص إىل يرتقي النوع كذلك كامل نوٍع

واضعه إىل راجٌع الحد فإن بون؟ بينهما أو الحقيقة هو الحد هل قوله: وأما
الحقيقة فأما ويُصِلحه. يه ويسوِّ ويخلِّصه له،26 ويفصِّ يضعه أنه بداللة يه،25 ومتقصِّ
يَْرُسمه، لم أم قاصُده َرَسمه ه، يحدَّ لم أم صاحبُه َحدَّه هو، ما هو وبها اليشء فهي

اليشء]. عني هو ليس الحد [وموضوع اليشء عني الحقيقة فملحوظ
قلَت وإن تُبْعد، لم عقليٌة قلَت فإن نفسية، قوٌة أيًضا فهي الطبيعة؟ وما قوله: وأما
وُمبِْلية، دًة ومجدِّ ومسكِّنة، محرِّكًة العاَلم هذا أثناء يف ترسي التي وهي تُبْعد، لم إلهيٌة
يف الخلفاء آخر وهي للحسائس، ظاهرٌة وتصاريفها ومميتة، وُمْحييًة ومبيدة، وُمنِْشئًة
إىل الثاني27 يف النفس تََرقي لها وليس أعشق، لها واملوادُّ أعلق، باملوادِّ وهي العاَلم، هذا
كذلك وليس عاطلة. لبَِقيَت هنالك إىل َرِقيَْت فلو فساد، وال هناك كون ال ألنه الروح، عالم
والخالفة والخلود والدوام والرسور، والحبور والغبطة، البهجة عاَلمها يف لها فإن النفس،
إحصاء، عليها يأتي ال التي الفضائل من هنا ها لها كان ما مقابلة يف هناك وهذا اإللهية،

استقصاء. يحصلها وال
الحيوان جنس يف ولكن عنها، يغني فهو النفس! عن الروح أغنى وهالَّ قوله: وأما
ال إنساٌن هو بالنفس اإلنسان ألن فال، اإلنسان يف فأما إنسانًا. فيكون يكُمل لم الذي

فحسب. حي بالروح هو وإنما بالروح،
تدبريُها ينُفذ حتى للنفس كاآللة الروح فإن الروح! عن النفُس أغنت وهالَّ قوله: وأما
التدبري. فيه ينُفذ ما لعجز ولكن النفس، لعجز ذلك وليس الروح، صاحب يف بوساطته
وصورٌة الصورة، هذه عىل موجوٌد نظاٌم ألنه عجز، هناك يكن لم الرمز هذا ق ُحقِّ وإذا

اإلقناع. طريق من إال بكيف وال بلَِم ذلك يعلل أن ألحد فليس النظام، هذا عىل قائمٌة
ِقبل من عليها الوالية لها التي مواضعها يف كفت فقد الطبيعة! َكَفت هالَّ قوله: وأما
العقُل كفى كما العقل، ِقبل من الوالية عليها لها التي األشياء يف النفُس كفت كما النفس،
فإنه اإلله، إىل راجًعا هذا مجموع كان وإن اإلله. ِقبل من عليها الوالية له التي األمور يف

املوضع. هذا يف له معنى ال تحريف وهو «ومقتضيه»، النسختني: كلتا يف 25

تحريف. وهو «ويبطله»، النسختني: كلتا يف 26

الثاني. العالم يف أي الثاني: يف 27
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فيَْصُدرون جماعٌة بالده يف له الذي كاملِلك وهذا أربابها، عىل الحدود محفوُظ التفصيل يف
ويُْربمونه؛ ويَنُْقُضونه ويَُحلُّونه، يعقدونه ما كل يف ْون ويتوخَّ أمره، إىل وينتهون رأيه، عن

كلَّه. ذلك القوُم أولئك كفاه وقد وبأمره، وله منه ذلك وكلُّ ِوفاقه، إىل يرجع ما
تلك؟ من هذه وأين برشية؟ بسياسٍة إلهيًة سياسًة مثَّلَت فكيف قائٌل: قال فإن

به هو بما وال نفسه، تلقاء من السياسة هذه يُِجدَّ لم املسكني البرش أن فالجواب
إذا فهو الصور، وتلك الُقوى تلك من عليه فاض بما بل مسكني، عاجٌز ضعيف َمِهنٌي
فيه، يُْفِرغ أن عليه سهل فقد القاَلب، أُْعِطي قد ألنه تلك، مثال عىل أبرز شيئًا أبرز
إلهي َسْوٌق وهذا عليه، يجري فهو ذلك عىل وُهيِّئ به، يَْخِتم فهو الطابَع، له وُوِهب
إحدى الجملة ويف إنسيٍّا. االنتظام كان وإن ُربُوبيٌّ ونَْظٌم برشيٍّا، االنسياق28 كان وإن
منفِعلٌة منقادٌة ْفليَّات والسُّ اإللهية، أعني لألخرى، ظلٌّ هي البرشية أعني السياستني،
هذه وألن مقتضاها، هو وما العدل بحق السفليات، عىل مستولِياٌت والعلويات للُعلويَّات،
الفاعل يف الصورة ألن ذلك ووجب املنفِعالت. أعني قوابل وتلك العلويات، أعني فواعل
والسريتان متماثلتان، والسياستان متواصالن، والعاَلمان أغلب، القابل يف والَهيُوَىل أغلب،
يف نفذ وإذا برشيٍّا، ى يُسمَّ السفيل يف نََفذ إذا التدبري ولكنَّ متقابالن. والتدبريان متعادلتان،
والورود، الصدور بحسب اختلفا وإنما إلهيَّني، التحقيق يف كانا وإن إلهيٍّا، ى يُسمَّ العلوي
من شيئًا اإلنساُن يشبِّه بأن جارية والعادة والبلوغ. والشخوص29 والوصول، والفصول
األول، النعَت لألعىل ألن آخر، بيشء والقمر الشمَس يشبه وال والقمر، بالشمس األشياء

ترى. كما فهذا األرذل، النعت ولألسفل
وقع30 لو هذا عن الجواب فإن صنيعه؟ وما أنحاؤه؟ وما العقُل؟ وما قوله: وأما
اقُرتح قد مكان هذا ولكن تقدَّم. فيما وكذلك التقصري، عىل محموًال لكان كثري َخَلد يف
العالئق بتفريق وإال املفيدة، الزوائد بحذف إال يكونان ال وهذان والتقريب، اإليجاز فيه
إلهية] قوة الطبيعة أن كما الطبيعة، من [أبسط إلهية قوٌة أيًضا فالعقل وبعد، حة. املوضَّ
تنتهي حتى هذا وعىل املركَّبات. من أبسط األسطقسات أن وكما األسطقسات، من أبسط

تصحيف. وهو املعجمة، بالشني «االشتياق» النسختني: كلتا يف 28

البلوغ. مقابلة يف وهو االرتحال، هنا بالشخوص يريد 29

الناسخ. من زيادة «أنه» قوله أن والظاهر وقع.» لو «أنه النسختني: كلتا يف 30
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الطرفان فالتقى النهاية، يف مبسوٍط إىل املبسوطات بلغت كما الغاية، يف مركب إىل املركَّبات
والعقل الطَرف. هذا يف وال الطَرف هذا يف ال مطلٌب ذلك بعد يكن فلم ، ُكلٌّ له: يقال ما عىل
هو قيل: وإن قذًى. وال فيه َشْوب ال الذي الخالص للفيض القابل وهو هللا، خليفة هو
وإنما بمنكر. يكن لم نعته عن ُمْغٍن اسمه بأن قيل وإن ببعيد، يكن لم الغاية، يف نوٌر
أو املركبات صورة يف تكون أن علمها31 عند حاولنا ألنا البسائط هذه تحديد عن عجزنا
علينا، مردوٌد تََعْجُرٌف منا وهذا بها.32 ونَُوكَّل نتمثلها أصناًما لنا تصري وأن منها، قريبة
وقٍت كل يف هللا إىل نتوب أن وينبغي منا، به أحسَّ من كل إىل منه االعتذار يلزمنا ٌ وخطأ
عن ورفعه معارفنا، عن حجبه قد يشء عىل الوهم طْرح ومن به، يليق ال بما وصفه من
إذا العقل حديث هذا علينا. املشتملة وأشكالنا لنا، الالزمة حدودنا عىل نا وقَرصَ عقولنا،

ِذْروته. يف لُِحظ
وتصويٌب وُحكم ٌح وتصفُّ وتحصيٌل تمييٌز فإنه حضيضه، يف آثاره ُفِحصعن إذا فأما
األسماء هذه من مفهوُمك يكون أن السامع أيها وإياك وإباحة. وإيجاٌب وإجازٌة وتخطئة،
أشد فهو الواحد كثَّر ومن أشياء. واحًدا شيئًا فتجعَل متمايزة، أشياءَ والحروف واألفعال
إىل استعالءٌ الكثري وتوحيَد املركز، إىل انحطاٌط الواحد تكثري ألن الكثري، د وحَّ ممن ً خطأ
هذه برتادف إال إليه تصل لم واحًدا شيئًا منها محصولك يكون أن يجب بل املحيط،

الصفات. هذه وتصاُحب الكلمات،
عقله يف وفالٌن فالن، من أعقل وفالٌن عاقل، فالن يقال: ما قدر فعىل أنحاؤه وأما
والكثرة، بالقلة مختلفة منه أنصباؤهم العقل وأصحاب بعاقل. ليس وفالٌن لُوثة،33
تجدهم كما والحصافة، والخفة والكثافة، واللطافة والظلمة، واإلنارة والكدر، والصفاء
واالعتدال والقبح، والحسن والقرص، بالطول والِخَلق واأللوان الصور يف مختلفني
ويُعاين بالعيان، ويُشهد بالحس، يُْدَرك القبيل هذا أن إال والقبول. والرد واالنحراف،
غاب ما بتفاوت اإلحاطة تكون أن يجز فلم كله، هذا عن محجوٌب القبيل وذلك بالحضور.
وهذا ليختلفا، بل ليأتلفا تباينا ما فإنهما حرض، ما بتفاوت [اإلحاطة]34 وزن يف [عنا]

أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق تحريف. وهو «علمائها»، النسختني: كلتا يف 31

تحريف. وهو «وتؤكل»، النسختني: كلتا يف 32

أثبتنا. ما والصواب قراءتها، تتعذر الحروف مطموسة «ب» يف الكلمة هذه ووردت «لومه»، «أ»: يف 33

يقتضيها. والسياق النسختني، كلتا يف التكملة هذه ترد لم 34
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يف يتباينون أيًضا املال أصحاب تجد أنك وذلك خارج، من اعتُرب إذا به معرتٌَف التفاوت
يتفقون وال جماعتهم، عند منه واحٍد مقداٍر عىل يتفقون وال املال، من يملكون ما مقادير
وهذا الناطق، يملك وذاك الصامت يملك هذا ألن املال، أعيان من أيًضا واحٍد نوٍع عىل
منهم وكلٌّ الحيوان، يبيع وهذا ف، ْ الرصَّ يف ينظر وهذا الصوف، يمارس وهذا الَقزَّ يمارس
يملك هذا فصار مطالبهم، يف العقل أهُل احتذى املثال هذا وعىل له. ومباٌرش ماٍل صاحب
النحو، يف وهذا الطب، يف وهذا الهندسة، يف ينظر هذا أن أعني اآلَخر، يملك ما غري بعقله
أنحاؤه هذا فعىل الفن، هذا وحْرص املعنى، هذا إشباع من تمنع والعبارة الفقه. يف وهذا

نهاية. بال تكن لم إن لكثرية وإنها
املعروض كان إذا وتقبيحه، وتحسينه ورده، اليشء بقبول الحكم فهو صنيعه وأما
مموًَّها كان فإن ملبوس، وال فيه مشتَبه وال مغشوش، وال مموَّه غريَ جهته عىل عليه
هللا معاذ وقت، يف باطًال الحقَّ ويرى وقت، يف ا حقٍّ الباطَل يرى العقل ألن حكمه، اختلف
العقل، عىل معروَضه موَّه العارض ألن35 امللبوس، والذهن املنقوص، للحس ذلك هذا! من
لذلك يفطن ولم التمويه، بذلك يشعر لم العارض يكون أن إال يستحقه، بما له فحكم

له. وينصح عليه، ويفتح ويرشده، العقل يهديه فحينئٍذ الغش،
أال َمْعقوَله، بالعقل يعقل العاقل يقال: أن األوىل فإن العقُل؟ يُعقل وهل قوله: وأما
بنفسه، ميضءٌ ألنه نفسه، أضاء يقال: أن ويبعد البيت؟ أضاء الرساج يقال: أنه ترى
بالعقل، لُعقل العقُل ُعقل ولو 36… غريَه أضاء وإنما نفَسه، ييضء أن إىل فقٌر به فليس
انفعل بأنه نصفه فإنما معقوَله، العاقُل َعَقل قلنا: إذا ونحن مردوًدا، كان استمر إذا وهذا
ما به هو الذي اإلله يعقل أنه ى يتوخَّ أال االنفعال هذا من يرى والعقُل كماٍل، انفعال
به، وكماِله إليه، شوقه38 عن عبارًة يكون به الئٌق انفعاٌل به يرض37 أن يجوز فإنه هو،
أصدع دونه والوقوُف شديد، خطر عىل عليه والواطئ حديد، رصاٌط وهذا منه. واقتباِسه

بالنفس. جسوًرا كان وإن بالطبع، َخوَّاٌر اإلنسان ألن للُعذْر، وأوضح بالحجة،

الناسخ. من زيادة وهي األصول، ويف «لكن» كلمة: هنا وردت 35

يظهر كما هنا العبارة لهذه مقتىض وال أضاءه»، ألنه «إىل النسختني: كلتا يف النقط هذه موضع ورد 36

لنا.
الصواب ولعل املوضع. هذا يف معنًى له نتبني ولم الراء، مكان بالنون به» «يضن النسختني: كلتا يف 37

بالالم. به» «يضل لعله: أو أثبتنا ما
تصحيف. وهو بالسني «سوقه» النسختني: كلتا يف 38
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قريب، فهو والحيوانية النامية النفس بذلك أُريد فإن النفس؟ تتنفس وهل قوله: وأما
حيٍّا] اليشءُ يكون به يشء استمداد التنفس ذلك [ألن منها، يبعد ذلك فإن الناطقة وأما

ذلك. عن غنيٌة والناطقة كالحي، أو
اللفظ وليس ًسا، تنفُّ ى يُسمَّ ال هذا قيل: وتستمد؟ العقل من تقتبس فهل قيل: فإن
املكان يف العويص وإدخال االعتمال،39 يف وْجٌه وال الوضع، يف تأويٌل الحقيقة عن يبعده
للحكمة]، [وخيانًة العلم، يف مداجاًة اإلشكال، وزوال اللبس رفع إىل فيه يُحتاج الذي

املستنِصح. عىل وجنايًة
فتَنفع. وتيضء فتُْحيي، تطلع كالشمس بأنه وضح فقد اإلله، عند مرتبتُه40 وأما

عىل تطلع ولكنها أخرى، شمٌس أيًضا العقل قيل: هكذا. أيًضا فالعقل قيل: فإن
العقل كان ملا ألنه وسهل، وجبٍل وبحر، وبرٍّ وسطح، لجداٍر حاويًة ليست التي النفس
ألطف، إرشاُقه كان — خليفتُه والنفس للنفس، مستخِلٌف ألنه — النفس من أرشق
وتََجلٍّ وطلوع، غروٌب لها بالحس تجدها الشمس فإن وأيًضا أرشف. إرشاقه يف ومنافعه
وكسوفه رسمد، وطلوَعه منترش، ونوَره دائم، إرشاقه ألن العقل، كذلك وليس وكسوٌف،

ف.41 متوقِّ غري وتجليه معدوم،
فالجواب وقت]. يف إليه [ويثوب وقٍت، يف اإلنسان عن يعُزب العقل نرى قيل: فإن
وخالد، وبكٍر وعمرو زيد لعقل يكن لم ببيانه، ونَْصدَع به نَنَْعت42 كنا الذي الوصف أن
ومنحاٌز43 مضاٌف هنا ها ألنه والُغيُوب، وبالحضور والغروب، بالطلوع يُنَْعت ذلك ألن
وملكوته القاهر، وسلطانه التامة، بهجته عىل هناك فإنه هو، كذلك وليس كاملنحاز، أو

العريض. وفضائه الفائق،44 وبسيطه األْفيَح،
وال وجه للتكرار وليس مر، ما طي يف عليه الكالم مر فقد ينفعل؟ وهل قوله: وأما

عذر. التطويل يف

«االحتمال». «ب»: يف 39

العقل. يعني مرتبته: 40

تحريف. وهو بالعني، «متوقع» النسختني: كلتا يف 41

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو «نتسع»، «ب»: ويف «نقنع»، «أ»: يف 42

املوضعني. كال يف تحريف وهو كاملختار»، أو «ومختار النسختني: كلتا يف 43

أثبتنا. ما الصواب ولعل والتاء. بالفاء «الفائت» «ب»: ويف والباء، بالغني الغائب «أ»: يف 44
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إذا وجهني، من يُْلحظ هذا فإن االنفعال؟ قسط أم أكثر الفعل فِقسط قوله: وأما
فقسط النفس عىل فيُضه لُِحظ وإذا أظهر، االنفعال فقسط اإلله فيض من َقبُوله لُِحظ
ا. جدٍّ لطيٌف وهذا بجوده، عليه جاد من يشاركه غريه عىل بجوده ألنه أكثر، فيه الفعل

كلُّ الذي الهائل الصعب األمر بهذا السائل مطالبَة أسهل فما املعاد؟ وما قوله: وأما
عليه، مقصوٌر يشء وكل إليه، متوجٌه طمٍع وكل حوله، حائٌم رجاء وكلُّ به، متعلٌِّق أمٍر
يحدو، به مرتنِّم وكل يَْكني، عنه كاٍن وكلُّ ح، يرصِّ عنه ٍح مرصِّ وكلُّ يهيم، به إنساٍن وكل
وعىل والبيان، الِعيِّ عىل — فنقول ونرجع يَْطَرب. إليه سامٍع وكل يشري، إليه لحٍن وكل
ألن إما التخلية، وقت حان إذا للبدن تَْخِليتها هو إنما النفس َعْود إن والَعَدوان: الزحف
إال ذلك لها يتم وال آخر، أمًرا أزمعت قد النفس ألن وإما الحياة، ملادة محتِمٍل غري البدن

لهما. وإما هذا، بتخلية
وخروجها للبدن تخليتها هو الذي النفس عود من اإلنسان نصيب فما قائل: قال فإن
والحكم األصوب، بالرأي والرضا التمثيل، طريق من فالجواب له؟ استعمالها وترُك عنه،
العالم هذا فارقت إذا إنك ناقص: أو وافٍر الناس ُعْرض من لرجٍل قيل لو يقال: أن األجىل
عينك فإن إليك؟ وإحسانًا عليك، نعمًة ذلك ترى هل السامعة، وأذنُك البارصة، عينُك بقيْت
ذاك من أحسن تبرص بل معك، وهي تبُرصه كنَت كما بعدك العاَلم أبَرصِت بقيَت إذا
بسوء سوءٌ لها عرض وربما أجلك، من وتَْعَىش بسببك، تَْرَمد معك كانت ألنها اإلبصار،
كثرية، وآفاٍت45 وَعَوٍر وَعَمش وَخَفش عًمى أو عًىش من عليك؛ رديء باتفاق أو تدبريك،
وعيانًا ا حقٍّ نعلم فإنا الداهية،46 واألحوال املكروهة، األعراض هذه من بعدك آمنٌة وهي
أسمُع منِّي47 فَمْن هذا أُْعِطيت إْن أي به؟ يل وَمْن هذا، أتمنى بل رضيُت قد يقول: أنه
وجدتُهما؟ إذا الدنيا أحب ال فكيف فقْدتُهما، إذا حياتي يف الدنيا أكره كنُت وإذا وأبرص؟
فليكن واضًحا؛ تضاعيفه يف والحق نافًعا، التقريب وهذا واقًعا، التمثيل هذا كان فإن
العالم، هذا يف يَنَْعم كان وبها إنسانًا، كان بها التي اإلنسان نفس بقاء يف مطَّرًدا ذلك

«ب». يف «كثرية» قوله يرد ولم الناسخ. من تبديل وهو «وذنوب»، «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 45

تصحيف. وهو «الذاهبة»، النسختني: كلتا يف 46

وأسمع السياق. يقتضيه كما أثبتناه ما صوابه تحريف وهو والالم، بالثاء «مثيل» النسختني: كلتا يف 47

للتفضيل. وصفان وأبرص:
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وبها والحس، العقل ناحية من اللذيذ لذة ويجد ويصيب، ويحكم ويعرف يعلم كان وبها
وفساِده، كونه أجل من التمني ذلك استحال وإنما والخلود. والدوام البقاء يتمنى كان
للبدن. وتخليتُها الجسَد النفس مفارقة هو الذي الفناء إىل انتهائهما من بُدٌّ يكن لم اللذين
بالنفس أنه ترى أال إليه، العني نسبة من وألصق أوكد اإلنسان إىل اإلنسان نفس ونسبة
متمنَّاة، فائدٌة التمثيل هذا يف لإلنسان كان فإذا [اإلنسان]؟ لشكل حافٌظ وبالبدن إنساٌن،
املحشوَّ العالم هذا بإحداهما يبرص حتى واألذن العني بقاء يف أعني هنيئة، محبوبٌة وحالٌة
رضاه يكون أن فبالَحِريِّ االستحاالت؛ رضوب من فيه يجري ما باألخرى ويسمَع باآلفات،
والطمأنينة، الخلود حال عىل والسكينة الكرامة ومقاِم واألمن، الروح محل يف النفس ببقاء
ونفٌس لسماعه، يََهشُّ ال وُروٌح به، يَْعَلق ال عقٌل العجيب هذا من وأعجُب لعجيب! هذا إن
بهذه يشعر لم من فإن إليه. والتياًحا48 عليه، طربًا يتصدع ال وَصْدٌر حالوتَه، تجد ال
املثقال، خفيف العقل، ضعيف الرأي، لعازب النعمة؛ هذه عىل هللا يحمد ولم الفائدة،
فقد رئيس. إنسان َمْسك يف خسيس حيواٌن النظر، سيئ الحصافة، قليُل االختيار، رديء

به. لنفسه وما منه، اإلنسان وما إليه، املشار املعاد ما — التقريب مذهب عىل — بان
الفرق وما وخالد؟ وبكٍر وعمرو زيٍد نفس أي األنفس، بني الفرق وما قوله: وأما
واحٍد كلِّ ِقْسط بقدر األنفس هذه بني الفرق فإنما الحيوان؟ أصناف أنفس بني أيًضا
حيٌة، باقيٌة نفٌس منها كانت تفاوتْت وإذا تفاوتْت، اجتمعْت إذا األقساط وهذه منها، منهم
ْفل، والسُّ بالُعْلو املختلفة املواضع هذه عىل تطلع كيف الشمس ترى أال ميتٌة، فانيٌة ونفٌس
َقة َمْرشِ من أطيب َقتي َمْرشِ إنسان: كلُّ فيقول الكثرية، واألشكال واالستقامة، وبالتعريج
حظوظ ولكن واحد، طلوٌع جميعها عىل الشمس وطلوع الكالم. هذا أشبه وما فالن،
من وأخلص الَكَدر، من أَنَْجى زيٍد نفس تكون] [أن بُمنَْكر فليس مختلفة، منها البقاع
عىل موقوفة األنفس هذه ومراتب ذلك. خالف عىل بكٍر ونفس السعادة، إىل وأوصل اآلفة،

باكتسابها. لها املذخورة واألنصباء بأصحابها، لها الحاصلة اإلضافات
وهي كاملة، غري ناقصٌة أنفٌس فإنها والحمار كالفرس الحيوان أصناف أنفس فأما
ولم الرشيفة، النفس نور فيها يَِشعَّ لم والحركات، اإلحساس إال تجد لم ألنها ضعيفة
جاريًة ألبدانها، تابعًة تكون أن الوجه هذا من فوجب الكريم. العقل شعاع فيها ينبثَّ

تحريف. وهو «وارتياًحا»، األصول: ويف الشوق. االلتياح: 48
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وزينًة العالم لهذا حشًوا كونها يف الحد ذلك إىل انتهت الحكمة ألن وبطالنها، فسادها عىل
وأغراض. غاياٍت إىل ومبالغ ومنافَع

األسماء عىل وقٌف وهذا حي، له يقال أنه علمَت فقد حيوان؟ املَلك وهل قوله: وأما
الحس من فيه ملا املَلك، غري يف شاع إنما الحيوان وكأن القائمة، والعادات الجارية،
عن ويُنزَّه يعلو ما [فأما وشخصه. ونوعه بجنسه الق ما عىل والترصف واالهتداء والحركة
املشار املعنى إىل األسماء أقرب ألنه حي، يقال:] ولكن حيواٌن عليه يُْطلق فلم الصفات،
عىل تقدْر لم الحياة أو الحي ْدَت حدَّ إذا وأنت حي. إنه هلل أيًضا قيل التقريب وبهذا إليه،
كان البساطة يف أدخَل كان ما كلُّ الجملة ويف ذلك. من بيشءٍ وعال] [جل هللا تصف أن

الرتكيب. يف أدخَل كان البساطة من أخرج كان ما وكلُّ الرتكيب، من أخرج
فاسمه الخيال، طيف وإال النَّْزر النصيب إال البسيط من له ليس الذي املركَّب فأما
وعرضه طوله يف بحدوده ُمحاٌط ألنه مدِرك، له والعيان سهلة، إليه واإلشارة واضح

وعمقه.
غامض، فاسمه اليسري النصيب إال الرتكيب من له ليس الذي البسيط املركب وأما
مما كثريٌ يشءٌ منه ُفِهم ُحِفظ إذا باٌب وهذا مكفوف. عنه والعيان عرسة، إليه واإلشارة
بني العارض التغالُط يف بينًا نفًعا أيًضا وينفع الرديء. بفكره اإلنسان من الغلط فيه يقع

والتناصف. التنافس جهة عىل املتناظِرين
كانت أهمله ومن األعداء، جميع من أِمن الثغر هذا حَرس من سليمان: أبو قال

ثغره. من الثائر عدوِّه جناية من أعظَم بيده نفسه عىل جنايته
الجواب دخل فقد حي؟ والفرس حي واملَلك حي هلل يقال وجٍه أي عىل قوله: وأما
ونزيُد والبسيط. املركَّب حديث يف عليه املعنى ق وتحقَّ به، القول ق تشقَّ ما ضمن يف عنه
الحس بسبب حي له: يقال فإنه اإلنسان أما فنقول: تقدم، ملا رديًفا يكون حرًفا هنا ها
كان فلما املَلك وأما أشبهه. وما الفرس وكذلك الحي، كمال هو مما يتبعهما وما والحركة
أنفسنا به نصف ما إال به نصفه يشء عىل نقدر لم عندنا، معدوًما ببساطته يستحقه ما
ويُذَْكر ى ويُسمَّ يُنَْعت أن ينبغي يشء بأي ندري كنا لعلَّنا املَلك عاَلم يف كنا ولو بيننا،
والبقر والحمار والفرس اإلنساَن ي يسمِّ فإنه الصني بالد يف منا كان من فإن ويُْحَكى،
الحي، تسميته أعني املَلك، يف ترى ما عىل ُمْعِوًزا هذا كان وإن بينهم، أهلها بتعالُِم بها
أَْوَىل ِوْجدانًا يجده أو به يحيط أو يدركه أن للعقل سبيل ال الذي فاهللُ بالحياة، ونعتَه
جهة من به اإلذْن وقع بما إال واْسِتعفاءً، وتضاؤًال واْسِتْخذاءً، عجًزا عنه يُْمَسك أن وأحَرى
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الحدود، عند وواقُفها السعادات، إىل ومرشدها العقول ة أزمَّ مالك هو الذي الدين صاحب
أَْعَود املكان هذا يف الصمت أن وضح قد هذا فعىل يجوز. ال ما إىل التخطي عن وزاجُرها
والتظاهَر باملعلوم، الجهل من أنفع املجهول عن الصمت ألن النطق، من صاحبه عىل
األحد الواحد هذا من للخلق وليس موضعها، يف بالقدرة كاالسِتطالة موضعه يف بالعجز

وتَرى. تَسمع كما الرياح يف طائرٌة فإنها هو وما ولَم كيف فأما والُهويَّة، اإلنِّية إال
، امُلِقلِّ ُجْهد وهللا هذا يل: قال عليه وقرأتها الوزير إىل وحملتُها الجملة هذه حرَّرُت وملا

اللهب. من بقيٌة غلييل ويف
له فقل الرضا، كلُّ فيه يكون ال كالًما لك سنقول سليمان: أبو قال الوزير، أيها قلت:
ولوال بأرسه، العالم عليك يعرض أن ألحٍد طاقة فال بأرسه، العاَلم عن سألَت إنك ذلك: عند
التطويل ال واإليجاز التقريب املراد وقوله: باإللحاح، وإداللُه املطالبة، يف رسولك عجلة
املعالم ومن قال: الَوْيش. هذا غري عىل والعمل املنوال، هذا غري عىل النسج لكان واإلسهاب؛
ذلك ولعل املفهوم، التلخيص عىل يحض السائل أن خابر، بها وال ناظر، لها ليس التي
قال: ذلك عىل ِزيد وإن القوُل، شفاني ما قال: يرُسم ما امتُِثل فإذا إغالًقا، اليشء يزيد
املتعلم عند وال املتعلم، استزادة من تخلٌُّص للعاِلم فليس التكثري. حوايش يف املراد َغِرق
واألوىل الدهور، مر عىل منه االستغاثة تقدمت قد أمٌر وهذا العاِلم، ُجْهد مبذول عىل شكٌر

منه. بامليسور الرضا فيه حيلة ال فيما
النعمة؛ القليلة الجماعة هذه عىل وحَرس الدولة، هذه أياَم هللا أطال وإن قال: ثم
هذا من أوضح وطريق البيان، هذا من أشفى ببياٍن النظر، هذا من أبلغ نظًرا استأنفنا

هللا. شاء إن الطريق،
وهذا قريب، املتناَول وهذا سهٌل، الكالم هذا ألن ذاك قويل قلُت ما وهللا الوزير: قال
يدرك من حويل الذين أصحابنا بضائع يف ليس أنه أَُحقُّ بل ألظن وإني كال، َكثَب، املْرمى
وتهذيبها رشحها يف يُْفَزُع50 من49 فكيف عليه، ُقِرئَْت إذا الصفة هذه عىل املعاني هذه

إليه؟
املجلس. فارَقِت ثم ُمنَّتاه! واَضْعَف وانُعاساه! وقال: تمطَّى ثم

زائدة. «من» أن الظاهر 49
«نقرع». هكذا: «ب» يف ووردت النقط، من الحروف مهملة «أ» يف الكلمة هذه وردت 50
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الجواب: من فكان لفظه؟ من آخر شيئًا الشهر ُمَهلِّ عند تقول كيف أيامه: دامت وقال
واستهالله. وإهالله [وِهلِّه] وُمْستََهلِّه الشهر ُهلول1 عند العالم: َحَكى

أُوثِر ولم واٌو، والُمها عنٌي وعينُها جاءت كلماٍت عرش يقول: الحاتميَّ ورأيُت قال:
معه؛ هي إال فائدة وال عنده، إال علم ال وكأنه بنفسه، ومغاالته روحه، لِثَقل لها رشَحه

الكلمات؟ هذه حفظك يف فهل
هات فقال: حفظتُها. وقد وعدَّها، الكلمات هذه األندليس ذكر اليوم هللا، إال إله ال قلُت:
مصدر والدَّْعو الطني، وهو والَجْعو الجناية، وهو البَْعو منها الجواب: فكان مبارك. يا
وهو الضعيف، الرجل ْعو: والصَّ الشعر، انتفاش هو َعُو: والشَّ الشمع، ْعو: والسَّ َدْعًوا، دعا
بعض يف والذئُب الحريص، واللَّْعو: البَْكرة، من والَقْعو: العصفور، من أصغر طائٌر أيًضا

البعري. ِمْشفر يف قُّ الشَّ والنَّْعُو: الرَُّطب، من الَجِنيُّ وامَلْعو:2 اللغات،
وغَلب األسد، جاء فقد تنحَّ وقال: ِشْدَقه، َلَلَوى الحاتمي به أتى لو حسن، هذا قال:
هذه تعرتيهم أصحابنا بال ما املغرب. من الشمس وطلعت ال، الدَّجَّ وخرج الطوفان،

الشيطان؟! منهم ويستمكن النقص، عليهم ويغلب الخيالء،

انفرد التي األلفاظ من لعله أو «هالل»، صوابه: ولعل اللغة، كتب من راجعناه فيما الهلول نجد لم 1
مشايخه. عن بروايتها املؤلف

اللغة. كتب عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو بالالم، «واللعو» النسختني: كلتا يف 2



واملؤانسة اإلمتاع

وأشكالُه؛ وأمثلتُه وترصيُفه اللفظ حفُظ عليه غلب من كلُّ سليمان: أبو قال قلُت:
املعاني من بَُعد ومن اللسان، َصْوغ واللفظ العقل، َصْوغ واملعاني اللفظ. معاني من بَُعد
نصيبُه كثر ومن الُحْمق، من نصيبه كثُر العقل من نصيبه قلَّ ومن العقل، من نصيبه قلَّ

الذِّْكر. ُقبْح عليه َخِفَي الحمق من
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انتفاَع أشدَّ وما الشجعان! أحاديث يسمع أن إىل الجباَن أحوَج ما ليلًة: الوزير وقال
الزٌم منها واألعراُض أعراض، الَخْلق يف األخالق ألن الكرام! أخبار باستماع النْفس يِّق الضَّ

الصق. ومنها
خفيفة، األشغال كانت ليايلَ — سبعني سنة عىل َرسد ُزْرعة بن عيىس وكان1 قال:
يف أشياءَ شامًال؛ بالحسنى والنظُر عامة، ورضيَحه! قربَه هللا نوَّر باملايض، والسياسة
والجهل، والعلم والحمق، العقل ذَكر أنه وذلك نفيس، يف كان ما عمود عىل بها أتى الُخلُق
والخيانة، واألمانة والقسوة، والرحمة والِقَحة، والحياء ه، َ والرشَّ والقناعة ْخف، والسُّ والحلم
والغدر، والوفاء والكرب، والتواضع والجبن، والجرأة والفجور، والتَُّقى والغفلة، والتيقظ
والجْور، والعدل والبطش، واألناة والبخل، والسخاء والكذب، والصدق والغش، والنصيحة
له وتذكر عيىس تزور أن وينبغي والصفح. والحقد والفتك، والنُّسك والكسل، والنشاط
مدخٌل به يكون ال إيجاٍز مع فيها، القول وإشباع حدودها، إعادة عىل وتبعثَه الجملة، هذه

باألول. اآلِخر إيصال عن تقصريٌ وال للخلل،
عىل وعرضتُه الجزء، هذا يف رسمتُه ما وأمىل الحديث، وعرَّفتُه عيىس فلقيُت
يصحُّ ال األخالق تحديد وقال: ْخط، السُّ كلَّ يسخط ولم الرضا، بعض فرِضيَه سليمان أبي
ال واليشء تداخًال، ومتداخلٌة تالبًسا، ُمتالبسة أنها وذلك ح، والتسمُّ ز التجوُّ من برضٍب إال

الرشيف. للعقل تتضح أو اللطيف، للحس تظهر واقعٍة ببَيْنونٍة إال غريه عن يتميز

الناسخ. من زيادة «لو» وقوله كان»، «ولو «أ»: يف 1



واملؤانسة اإلمتاع

معنيٌّ والذِّْكَر بالوهم، مخلوٌط والظنَّ بالروية، مشوٌب الفكر أن ترى] [أال قال: ثم
املعنى هذا وما2 بالغوص؟ موصوٌف واالستنباط الحس، إىل جانحٌة والبديهة بالتخيل،
عزة َفَرز3 أو الِكْرب، َشْوب من الهمة علوَّ خلَّص أو َعة، الضَّ شْوب من التواضع ميَّز الذي
َسُهل ربما بالقول هذا الضعف؟! بعض عن الِحْلم أبان أو الُعْجب، نقص من النفس
قويٌّ اختالُطه ما فمنها مختلطة، والِخَلق واألخالق واعتاص، عزَّ ربما بالعقل ولكن وانقاد،
والشدة، اللني بني نََصٌف [اختالُطه] ما ومنها سهٌل، ضعيٌف اختالُطه ما ومنها شديد،
بما يُتهاون بأال يقيض والحزُم بعضها، عن العالج ويَنْبو بعضها، يف العالُج ينفع وهذه

العالج. يقبَل ال ما ألجل العالج يقبل
لو أنك ترى أال واإلنسان، واإلنساِن وامِلزاج، امِلزاج بحَسب يختلف أيًضا وهذا قال:
الرُّوم من البخيل تحويل من عليك أسهَل كان الجود إىل العرب من البخيل تحويل ُرْمت
أن الُكْرد جبان يف الطمع من أقوى شجاًعا يتحوَّل أن الرتك جبان يف والطمع الجود، إىل

بطًال. يصري
ا، جدٍّ نافٌع — ْمناه قدَّ ما عىل كان وإن — بالحدود األخالق فوصُف هذا ومع قال:

هذا. فهذا أبًدا، مثمٌر النْفس يف وإضماُرها
هذا: فإنه عيل أبو قال ما وأما

الغضب. بكفِّ الفكر ضبط قال: الحلم؟ ما قيل:
أن وذلك لطبعه،4 تعطيٌل االسم ناحية من اعتباره السريايف: سعيد أبو شيخنا وقال
ال الذي الحليم ُعْرض يف يحلُم»5 فيمن يَُعدُّ [الذي] الحليم «فكان التحلُّم، رشيك الِحلم
الثاني ألن التحالُم، من أحمُد وهو أيًضا، نافٌع والتحلم قال: له. يُْكرتث وال عليه يُعاُج

الحقيقة. إىل أقرُب األول أن كما التأني، إىل أقرب
التساوي. عىل القائم الِقْسط فقال: العدل؟ ما لعيىس: وقيل

تحريف. وهو هذا»، «ومن النسختني: كلتا يف 2

تحريف. وهو قرن»، «أو النسختني: كلتا يف 3

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «لطيفة»، األصل: يف 4

ما يقتيض الكالم وسياق منها، املراد يُفهم ال اللفظ مضطربة النسختني كلتا يف العبارة هذه وردت 5

«الذي». كلمة قبل «هو» «ب»: يف ورد كما أثبتنا.
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يُِحبون، ما لهم أن يظنون ألنفسهم حبهم لشدة الناس إن قال: جالينوس وحكى
لك ذلك ويتم حقيقية، لنفسك َمحبتُك تكون أن فينبغي الُعجب. يف وقعوا ذلك أجل فمن

عليها. أنك يرى من يََرى التي الحال عىل نفَسك ت صريَّ أنت إذا
نفسه! يحب أن باإلنسان أحسَن وما لها، يَحقُّ مما أكثر نفسه يحب امُلْعَجب] [وقال:
من يحبها ثم املحبة، أهل من يجعلها أن فيجب ا جدٍّ يحبها أن أراد فإن بالعدل، ولكن

بعد.
لغريه. يكون يشء عىل األىس شدة قال: الحسد؟ فما قيل:

الُحْزن. إفراط قال: الكآبة؟ فما قيل:
واحدة، شجرة من والَخَور والَجَزع واألىس والهم والغم الحزن سليمان: أبو قال
شجرة نعرف أن ويكفي بطائل، يَْحَظ ولم عليه طال شجرة أغصان وصَف تََعاَطى ومن
املعارف عواقب فإن َفْرجل، السَّ شجرة من ثْرى الُكمَّ وشجرة امُلْشُمش، شجرة من التفاح

جهاالت. املعارف فواتح أن كما نكرات،
األمور. جميع من الفرصة موضع يف اإلقدام قال: الشجاعة؟ فما قيل:

ءُوَب والدُّ الحكمة، تعاِطَي فرصتُها كانت نُْطقية6 كانت إذا الشجاعة سليمان: أبو قال
الغيظ شفاء فرصتُها كانت َغَضبيًة كانت وإذا الِبْغية. نيل يف القوة وبذَل الغاية، بلوغ يف
بالعفة التحيلَ فرصتها كانت َشَهويًة كانت وإذا مستِحق. غري من وإما مستِحق، من إما

والَحْفل. الَخْلوة يف أعني التامة،
املقارفة بني واسطة ة الِعفَّ الصالح: الشيُخ اني الرُّمَّ عيىس بن عيلُّ الحسن أبو لنا قال

وامَلَلكية. البرشية بني واسطٌة والعصمة والعصمة،
قال: ُموِريس أن — الحديث تدافع عند — املوضع هذا يف ُزْرعة بن عيىس وحكى
واحد! ومنهاج واحد، رأي عىل الناس يكون أن ينبغي كان يقولون: ناٍس من ألعجب إني

نظام. به يقع وال يستقيم ال ما وهذا
ويَُطاع؛ له ويُْستَمع وينهى، يأمر َمِلًكا منهم واحٍد وكلُّ الناس يكون أن وَهْب قال:
التفاوت من بدَّ ال أنه يعلم الحصيُف والعاقُل املنتِهي؟ وامَلنْهيَّ املؤتمر، املأموَر كان فمن

له. واملصنوع والصانِع واملأمور، واآلمر واملتعلم، كالعاِلم التصالح، يكون به الذي

فكر. أي نطقية: 6
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والدناءة. والجْور والجهل والكذب الغضب املذمومة األخالق توابع من عيىس: قال ثم
غري وعىل أوانه، غري يف أُْعمل إذا إال مذموًما يكون فال الغضب أما سليمان: أبو قال
أفىض ربما الصدق أن كما مصالح، أيًضا ففيه الكذب وأما به. الحقُّ الناموس يأذن ما
ُوِصف قد والكذب األحسن، بالوصف فاز قد الصدق كان وإن — املفاسد من كثري إىل
نعرف أن اآلن وبقي ُهوَّة! يف أْوقَع صدٍق وكم رش! من ى نجَّ كذٍب فكم — األقبح بالنعت

ومثاله. َحذْوه عىل الكذب وكذلك عنه، يُنَْهى أو به فيُْؤتَى ومكانه، أوانه مع الصدق
جملًة منها يُنْتََفى أن فينبغي الرذائل، أثاِيفُّ فإنها والدناءة والَجْور الجهل وأما قال:
كريٌه والَعَدم — قال هكذا — أَْعَدام فإنها [سبيًال] منها يشء إىل أحٌد يسلك وال وتفصيًال،
وإن الصفات، أَْزيد عىل العدم من وأرشف أتمُّ النعوت أنقص عىل والوجود منه، ومهروٌب

يصح. ال وما يصحُّ ما العارض الوهم طريق من إال العدم يف زيادة ال كان
مثقالها. من بأكثر النفس وزن قال: الُعْجب؟ فما قيل:

جميًال. القبيح ترى بعني النفس يف النظر هو الُعجب أيًضا: وقال
يكون أن غري من له حصل قد منه يُْعجب أن ينبغي ما أن يدَّعي امُلْعَجب ويقال:
فهو وإال االسم، طريق من إال بُعْجٍب ليس فالُعْجب حاصًال ذلك كان إذا فأما كذلك،
مما للزيادة واستدعاءٌ امَلْوُموق، بالكمال وشعوٌر املعشوق، بالفضل إحساٌس الحقيقة يف

األول. واالعتياد الثاني باالختيار معِدنه من الفيض لقبول واستعداٌد هكذا، به صار
أُنِْسية، ٍة ِرقَّ مع واجب، غري حقٍّ وإيجاُب واجب، حقٍّ قضاء قال: الوفاء؟ فما قيل:

َمْرعية. وحفيظٍة
منفعة. بها يُْرَجى شهوٍة من تكون حركٌة قال: الرغبة؟ فما قيل:

وإذا بالفضائل، التحيلِّ عىل َمبَْعثًة كانت نطقية كانت إذا الرغبة سليمان: أبو قال
الرذائل. من أضدادها7 بمواقعة ُمْلِهجًة كانت بَهيِميًة أو َسبُعيًة كانت

بن عيل قال استكراه. وال َحْفٍز بال اإلنسان يَتَعاطاها حركٌة فقال: املهنة؟ ما وقيل:
ولكنها] مهنة، والصناعة أدخل. َعة الضَّ ويف أقرب، الذل [إىل ولكنها صناعة، املهنة عيىس:
جهة من ليس ذلٌّ ولكْن أيًضا، الذل به يتصل ما الصناعات ويف املهنة، توابع عن ترتفع
واملرتبة. واملرتبة والصناعة، الصناعة بني الذي العْرض جهة من ولكن الصناعة، حقيقة

الفضائل. أضداد أي أضدادها: 7
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يجري مسنونًة تكون أن غري من نفَسه املرء بها يأخذ حاٌل قال: العادة؟ فما قيل:
طبيعي. مألوٌف هو ما َمجَرى عليها

أول يف فأما مراًرا، شيئًا أتى ملن إال يخلُص ليس االسم هذا كأن سليمان: أبو قال
عاد من الكلمة ِصيغت ما ولهذا بالتكرار، مألوًفا يصري وإنما النعت، هذا له فليس ذلك

يعتاد. واعتاد يعود
وأبعُد ِعْرًقا، وأثبت رسوًخا أشد الطبيعي ألن التشبيه، وجه فعىل طبيعي. قوله: وأما

فيه. الوقوع من مأمون وغريُ عليها، جائٌز ذلك فكلُّ العادُة فأما االنتقاض. من
حركة إما رضبان: وهي االنتقال، حركة أولها أصناف؛ ستة قال: الحركات؟ كم قيل:
حركة والثاني والرََّحى. كالَفَلك بأجزائه حركتُه وإما مكان، إىل مكان من بكلِّه الجسم
والِبَىل، النْقض حركة والخامس 8، الرُّبُوِّ حركة والرابع الفساد، حركة والثالث الكون،
فمثل النفس يف وأما اللون، فِمثل الجسم يف ا أمَّ رضبان: وهي االستحالة، حركة والسادس

[والجهل].9 والعلم والرضا الغضب
واالضمحالل10 والنمو هيئية، واالستحالة جوهريَّان، والفساد والكون مكانية، والنُّْقلة

مكانيان.
حركة وبني بينها أن إال اإلبداع، حركة وهي أخرى، حركٌة هنا وها الكندي: قال
ولذلك بحدوثه، قبْله جوهٍر فساد من الكون وحركة موضوع، من ال هذه ألن فرًقا، الكون

نفيسة. حال إىل خسيسٍة حاٍل من خروٌج الكون إن قيل:
مركَّب. معنًى منها يُفَهم11 أن يجب ال بسيطة عبارٌة اإلبداع حركة سليمان: أبو قال
املعنى نظري املعنى وليس األمر أغلب يف اللفظ نظري اللفظ ألن [هذا] قلت وإنما قال:
يف تختلف واملعاني أمة، كل بلغة الرتكُّب يف واحد واٍد من كلُّه واللفظ األمر، أغلب يف

بعد يأتي مما أخذًا الكلمة هذه أثبتنا وقد الزيادة. والربو: تصحيف. وهو «الدنو»، النسختني: كلتا يف 8

األصل. حروف من لقربه والباء بالراء الربو هنا أثبتنا وإنما «ولنمو»، قوله: من الحركات هذه توضيح يف
االستحالة تتحقق ال إذ إثباتها يقتيض والسياق النسختني، كلتا يف ترد لم معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 9

يخالفه. وما اليشء بني إال
الخامسة. وهي والبىل، النقض حركة من سبق ما إىل هنا باالضمحالل يشري 10

«يفهم». مكان «يظهر» «ب»: يف 11
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إىل بها مشاٌر اإلبداع حركة وإنما والعاقل. والعاقل والعقل، العقل12 قدر عىل البساطة
ال للمبدع امُلبْدع من بامُلبِْدع بََدْت وإنها صانع، ُمعاناة وال فاعل، ُكْلفة بال األشياء مقوِّم
أضافت الالم أن عىل وال شيئًا، منه فصلت [ِمن] أن عىل وال شيئًا، به أَْلَصقت الباء أن عىل
فلم باإلبداع، تعلَّقت التي األشياء يف موجودٌة كلَّها واألمارات العالمات هذه فإن شيئًا. إليه
ا. جدٍّ بعيٌد وهذا بها، وموجوًدا فيها داخًال لكان هذا جاز ولو املبدع، بها يُنْعَت أن يَُجْز
االضطرار، عىل باالستعارة بها ُوِصف االختيار يف بالتحقيق الصفات هذه عن جلَّ فلما
ونعرَفه ونخاَفه ونرجَوه ونقصده ونعبَده وندعَوه ونصفه نذكره أن من لنا بدَّ ال ألنه
بنا، منه ولُْطٌف علينا، منه نعمٌة وهذه ونكاِفَحه.13 ونواجَهه عنده ما ونطلَب وننُحَوه
والرجاء يضُعف، واألمل ينقطع، والطمُع تَنْبَِرت، العصمة كانت وإال وبيننا، بينه وحكمٌة
والرغباُت تسيح، والقواعُد تمتنع، والوسائل ترتفع، والذرائع تتخلخل، واألركان يخيب،
هذه فصارت ذلك. تأبى وامللكوُت والجربوت والقدرة والحكمة والكرم والجوُد تسقط،
سبيل14 عىل منها، يشءٌ به يَُظنَّ أن يجوز حقائَق ال إليه، لنا ساللم والصفاُت األسماءُ

املحدود. واملنهاج املمدود، السياج
يف محفوظًة كانت التي الفقرة هذه أجل من الحركات تصنيف يف عيىس كالَم ُسْقُت
يستطيعون ال راكدًة، أو عارضة حريًة الباب هذا يف للقوم وجدت قد فإني اإلبداع، حركة
قد التي واألصنام لزمهم، قد الذي للضالل منها، الرباءة عىل يقدرون وال عنها، التََّفيصِّ
من استصحبوها التي واألَْفياء عقوَلهم، خاَلطت قد التي واألمثلِة نفوسهم، يف تربعت
ويرتيَّث، األشياء هذه من يَْعَرى حتى ويتلبث يتحرَّى أن ينبغي هذا والقائل إحساسهم.
بأجزائها الفلسفة تنتهي التوحيد وإىل تجريده، ويتمَّ توحيده، يصح أن له أضمن فحينئٍذ

املتشعبة. وطُرقها املختلفة، وأبوابها الكثرية،
عبادته، إىل تدعو وال الواحد، عىل تدل وال التوحيد، ق تحقِّ ال صناعٍة من باهلل أعوذ وأنا
والتسليم قضائه، عىل والصرب كنَفه، إىل واملصري بحقوقه، والقياِم بوحدانيته، واالعرتاف

الناسخ. من تبديل وفيه اللفظ. قدر عىل «ب»: يف 12

واملالقاة. املواجهة املكافحة: 13
لنا. يلوح كما الناسخ من زيادة «ال» وقوله إلخ.» … سبيل عىل «ال النسختني: كلتا يف 14
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واملنطق واملوسيقى والحساب والطب الهندسة أعني الصناعات، هذه أرباب ووجدُت ألمره!
الحانات. بهذه اإلملاَم تاركني وجدتهم بل الغايات، هذه م تجشُّ عن ُمْعِرضني والتنجيم،

والسالم. عواقبها! من والعافية منها، السالمة هللا نسأل آفٌة وهذه
تقصري. دونه وما إفراط، فوقه15 ما الذي الحدَّ اليشء بلوغ قال: التمام؟ ما قيل:

املعقولة. باألشياء أليق والكمال باملحسوسات، أَْليَق التمام سليمان: أبو قال
َلَحظنا إذا ولكن مرويَّة. العاربة العرب عن وال جازمة، مني الُفتْيَا هذه وليست قال:
يف أو األشياء تحديد يف لنا معونًة ذلك ليكون مختلفة، أسماءً لها طلبنا مختلفة، املعانَي
القاطع الربهان طريق من أو والتهمة، للجدل 17 الكافِّ اإلقناع طريق من16 األشياء وصف

والعادة. نَن السَّ عىل الجاري التقليد طريق من أو للشبهة، الرافع بالحجة،
كان نفَسه! أكمل ما قيل: وإذا أحسن، كان قامتَه! أتمَّ ما قيل: [إذا] ولهذا قال:

أجمل.
عىل أما فقال: به؟ هو ما عىل اليشء فيبقى والفساد الكون يتساوى هل له: قيل
مبادئهما يف يخفيان أنهما إال بالفساد، متصل الكون ألن السعة، عىل ولكن18 فال، الحقيقة
من الفساُد وبان الفساد، من الكون بان فحينئٍذ واحًدا آنًا فصاَر اآلنان19 امتد إذا حتى
ما عىل اليشء حقيقة يعلم ألنه هذا، عن فريتفع العقل فأما الحيس، باالعتبار وهذا الكون،

أبًدا. إليه يَحتكم وال ُحكًما، الحس من يقبل وال عليه، هو
هذا الذي فأما مرة، ويعدل مرًة يجور والعامل العقل، عمال من عامٌل الحسُّ وإنما
أمىض عادًال وجده وإن قضاءه، أبطل جائًرا وجده فإن يتعقبه، الذي فهو عامله هو
ومتى موضعه، غري يف اليشء ُوضع فقد العقل قضايا يف الحسُّ استُشري ومتى حكَمه،

موضعه. يف اليشء ُوضع فقد الحس أحكام يف العقُل استُشري

دونه.» «وما أيًضا وكذلك فوقه. الذي أي فوقه: ما 15

لنا. يلوح كما الناسخ من زيادة «إال» وقوله طريق»، من «إال النسختني: كلتا يف ورد 16

الناسخ. من زيادة والياء «الكايف»، النسختني: كلتا يف 17

ذلك. بعد ا ألمَّ جواب ال إذ الكالم، به يستقيم ال الناسخ من خطأ وهو «ولكن»، مكان «أما» «ب»: يف 18

النسختني. كلتا يف تحريف وهو واحًدا»، «إناء … اإلناءان «أ»: ويف واحًدا. أبًا … األبان «ب»: يف 19
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الصور اعتقاب عند الظهور إىل الجوهر يخرج بها20 التي قال: الصورة؟ فما قيل:
إياه.

وطبيعيٌة وفلكيٌة وعقلية إلهيٌة أصناف: الصور جزافية، الفتيا هذه سليمان: أبو قال
ويقظيٌة وصافيٌة، وممزوجٌة ومركبٌة وبسيطٌة ولفظية ونفسيٌة وصناعية، وأسطقسية

وشاهدية. وغائبيٌة ونوميٌة
أبعد وهي والحقيقة. الرتبة يف أعالها وهي — اإللهية الصورة أما فقال: اندفع ثم
التقريب، عىل إال وتحديدها وصفها إىل طريق فال — تعاىل هللا بمعونة إال التحصيل يف منا
بالوحدة تجلت التي هي يقال: بأن ترسم ذلك مع أنها إال عليها، تغلب البساطة أن وذلك

بالوجود. ودامت بالدوام وثبتت
ولكن الحيس باالنحطاط ال21 دونها أنها إال تلك شقيقة فهي العقلية الصورة وأما
شائعٌة فالوحدة وإال النعت، ناحية من إال فصٌل الصورتني بني وليس اللفظية، باملرتبة
ملشاكتها لفًظا بوصفها يلفظ وال لحًظا، تلحظ اإللهية الصورة لكن وشاملة، وغالبٌة
ثلًجا العاقل إىل تهدي التي هي فيقال: ترسم أن أمكن كذلك كان فإذا النفسية، الصورة
للحق وبهجًة للباطل ودحوًضا باألمر، وجزًما للعاقبة وطمأنينة بالقضاء وثقًة الحكم، يف

للصدق. ونوًرا
وتأخذ عليك ترد اإللهية الصورة أن العقلية والصورة اإللهية الصورة بني والفرق
ولطافة، برفٍق والثانية وقدرة بقهٍر فاألوىل فتعطيك، إليك تصل العقلية والصورة منك،
وهذه تطلب وال تنحي ال وتلك وكيف، لم عليك تفتح وهذه وكيف لم عن تحجبك وتلك
الصورة وأنوار تمر بروٌق اإللهية الصورة وأنوار وتوجد، عنها ويسأل إليها، يسعى
إذا وهذه منها، ألحٍد نصيب ال بالخصوصية لك حصلت إذا وتلك تستنري، شموٌس العقلية

واإلفاضة. للبذل وهذه والحفظ للصون وتلك فيها، رشٌع وغريك فأنت لك حصلت
وألنها كثري، أثٌر فيها وللوهم بالعرض، الرسم تحت فداخلٌة الفلكية الصورة وأما
فيه تركيب ال الذي البسيط بني مقسومًة مشاكهتها صارت األعظم الجسم من مأخوذٌة
املتحركات يف الفلك تأثري صار ولهذا البتة، الرتكيب من يخلو ال الذي املركب وبني البتة،

تحريف. وهو «لها»، «ب»: يف 20

إثباتها. يقتيض والسياق النافية، «ال» بسقوط باالنحطاط» «دونها النسختني: كلتا يف 21
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عال ما هكذا22 وليس متحرِّك، [محرٍِّك] أول وكأنه له، املحرِّك عن الفَلك تأثر من أشدَّ عنه
عنه.

الجوهر. رشيُف الحركة، دائم هو وبما الصورة منقوص جسٌم هو بما والفَلك
فلذلك لها، استعدادها بحسب آلثارها القابلة باملادة فتعلُّقها الطبيعية الصورة وأما
عليها، للُمِفيض عشقها من أشدُّ منها للقابل وِعْشُقها العليا، الدرجة عن ُمَزْحزحة هي ما
والبَله، الحكمة بني تجمع وهي بحتة،23 ومضارُّها ممزوجة، منافعها كانت أيًضا ولهذا
بُْت صوَّ بُعْدُت فلما بُعْدُت، لقالت: نافعة؟ ضارٌة أنِت ِلَم سألتها ولو والرديء، الجيد وبني

ْدُت. وصعَّ
أصل وأنا النفس،24 يف رونٌق له كالًما الطبيعة وصف يف يقول النفيس أبا وسمعُت

به. الجملة هذه
العتْب ه أوجِّ وكيف أؤاخذك؟ يشء وبأي لك؟ أقول الذي ما الطبيعة، أيتها قال:
عليها، بانتثارك فيها نظاُمك يفي ال عرسة، وأحواًال منكرة، أموًرا جمعِت قد فإنك عليك؟!
يف قلنا إذا حتى إليك، وترجع فيك، وتغور منك، تبدو خفيٌة وغوائل ضارة، بوادر ولك
واالستقامة باليقظة، مخلوٌط منك فالبََله سفيهة. إنك بعضها: يف قلنا حكيمة، إنك بعضها:
مرًة تستنُّ حركاتك ألن وبدائع، وقوارع ونزائع، فظائع وفيك باالعوجاج، عائدٌة فيك
وتُبَْغضني عليه، تُْمقتني زيًغا أخرى وتزيغ أجله، من وتَُحبِّني عليه، تُعشقني استنانًا
وربما البهي، والنظام الرائعة والصورة املحكم للبناء نقًصا حركتك كانت وربما بسببه،
عائثٌة قصد، بال عابثٌة كأنك حتى للفاسد، وإصالًحا للبايل، وتجديًدا للمنتِقض، بناءً كانت
تخيَّل، من رأى وال ظن، َمن يَعلم25 لم لك الواصفني من صفاتك جميع وعىل عمد. عىل
بياٌن تميز وال باطل، عن حق أسفر وال توهم، عن معنًى حال وال تأويل، من لفٌظ بُعد وال
من دعوى خلت وال تناقض، من ظاهٌر سلم وال غش، من نصٌح وَضح وال تمويه، عن
به أنت فبالذي نفيس. يف ما عليك وعرضُت بخطابي، واجهتُك وأشباهه فلهذا معارض؛
عنك، تني خربَّ إال منساقة؛ وإليه منقلبة، له أنت وبالذي موجودة، به أنت وبالذي قائمة،

التحريف. من العبارة هذه يف ما يخفى وال عنه»، فاعًال هذا «وليس «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 22

أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق تصحيف، وهو «نجية»، النسختني: كلتا يف 23

السمع». «يف «ب»: يف 24

تحريف. وهو ظن»، من أعلم نر «لم «أ»: عبارة 25

523



واملؤانسة اإلمتاع

إليك رضعُت وإنما كعيانك. عنك الخرب وجعلِت شأنك، غيب يل ونعتِّ منك، غلييل وَشَفيْت
حجاب وبني بيني وليس وصاحبتي، جارتي ألنك الوجع، هذا عليك وعرضُت ع، َ الرضَّ هذا
هو بما وأعني رسك، وخفاء سحرك، لطف منك هو بما أعني مني، أو منك عدوٌّ هو ما إال
أفانني يف لحركتك سبٌب هو الذي اإلله بقوة إال واستيضاحه استبانته عن أعجز ما مني

وتحيفك. عدلك وأعاجيب ترصفك،
والتسلية التأنيس طريق عىل كالجواب كالٍم يف أخذ شاَكَله وما الحدَّ هذا بلغ إذا وكان
الفاجئة وعوارضه املجهولة، أغراضه بسبب اإلنسان ألن بالواجب، وهذا واالسرتاحة،
وهذا ذكرها، تقدم التي النعوت هذه إىل شديًدا افتقاًرا يفتقر والشهادة الغيب من الباغتة
الدواء عن فيُستغنَى أصًال الداء ارتفع هالَّ فيقول: يتهكَّم أن ألحد وليس والدواء! كالداء
كليل، عقل من مدخول كالٌم هذا فإن ورصفه! ونفاه الداء عىل أبًدا الدواء وقع وهالَّ جملة!
الوسواس به لعب العقل شهادة بحسب األزل26 يف اإللهية القسمة جِهل من إن ولعمري
وأحكم. وأوثق وأتم أوىل كان عليه هو ما بخالف كان لو األمر أن وظن املواضع، هذه يف
بهذا يثق وكيف القضاء؟ هذا يثبت يشء وبأي الحكم؟ هذا يوجب أين من ويحه! يا

الوهم؟
األجسام بهذه موكَّلٌة البارئ، قَوى من قوٌة أنا تقول: الطبيعة إن أيًضا: يقول وكان
واإلفساد واإلصالح والتصوير النقش من عندي ما بغاية فيها أترصف حتى املسخرة
سواءً، وعدمي وجودي وكان مني، أثٌر ليشء وال يشء، يف أثٌر يل يكن لم لوالهما اللذين
القول، من زائٌف وهذا به. أنا ما ببطالني بطل بطلُت ولو واحًدا، وغيابي وحضوري
الشيخ هذا به يتنفس كان ما كلِّ إيراد احتُمل ولو الظان. من وتحكٌم الرأي، من وخطٌل
متعذٌِّر ذلك ولكن واسًعا، وَمْرشًعا فسيًحا، َمَراًدا ذلك لكان وانقباضه، نشاطه حال يف
لَكَلفي األكناف هذه يف أجول وإنما عنه، تتقلص الرسالة هذه وألن به، الوفاء عن لعجزي
الغاية وبلوغ لها التقيص عىل ال إليها، اإلشارة وأمكنت بها، العبارة دارت كيف بالحكمة
وأثقل ُقلًَّة وأعىل غوًرا أبعد العالم بذلك؟ نفسه يحدِّث ومن ذلك؟ عىل يقدر ومن منها،
يأتي أن من بساطًة وأغرب تركيبًا وأعجب أْجراًما وأكثف أعراًضا وألطف غْربًا وأحدُّ وزنًا

تحريف. وهو «األوىل»، «ب»: ويف «األول»، «أ»: يف 26
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البيان، وُحسن الذهن، دقة يف الغاية بلغ وإن َمْسكه، يف كان من27 وكل واحد، إنساٌن عليه
العقل.29 يتوهمه ال ما هذا وغائبه؛ حارضه28 يف الغامض واستنباط اللفظ، وبالغة

وهدى ورشح، فتح ما عىل الشكر يلهمني أن وأسأله الدعوى، هذه من باهلل أعوذ وأنا
الشكر عىل باعٌث واملزيد املزيد، لباب قرٌع الشكر فإن ونَدح،30 عليه وأطلع ومنح، إليه
فإنه — اللسان عىل البيان برضوب وجرى بالعرفان، خَلص وإن — والشكر الجديد،

الفائدة. بعد الفائدة وتظاهر النعمة، بعد النعمة تواتر عن يقُرص
والتباين فيها، املوجود بالتناظم 31 حسٍّ ذي لكل الئحٌة فهي يَّة األُْسُطُقسِّ الصورة وأما
الهواء، لصورة مباِينٌة املاء صورة أن أعني آحادها، إىل انقساٌم ولها منها، بنصيبه اآلخذ
كل يف غوصها مع يقررها بما فتحديدها النار، لصورة مخاِلفٌة األرض صورة وكذلك

ينماز. ال واملراد يصفو، ال واللفظ شديد، أسُطقسٍّ
للبرص بارزٌة مادتها يف غوصها مع ألنها ذلك، من أبني فهي الصناعية الصورة وأما

ذلك. أشبه وما والخاتَم والباب والكريسِّ الرسير كصورة اإلحساس، ولجميع والسمع
أو يحققهما فيما وتوابعهما واملعرفة العلم إىل راجعٌة فهي النفسية الصورة وأما

بالحق. العقلية للصورة شقيقٌة وهي يخدمهما32
إليها، باإليماء إال رسمها يعزُّ ما البسيط مراتب فالختالف البسيطة الصورة وأما

عنها. شافيٍة عبارٍة يف طمع فال وإال فذاك، سامُعه اإليماء هذا لحق فإن
للنفس أيًضا وباديٌة مادتها، يف الطبيعة بآثار للحس باديٌة فهي املركبة الصورة وأما
به يكون البسيط يكاد فرًقا والبسيط البسيط بني أن وكما عليها، َسيْحه يف العقل بآثار

واملسك: اللفظني. كال يف تحريف وهو «مسكه»، مكان «مسألة» «أ»: ويف «من»، مكان «ما» «ب»: يف 27

مقيًدا جسمه يف محبوًسا كان من به يريد أو وشاكله، أشبهه من كل أي الشكل، هنا به ويريد الجلد.
بمادته.

مكان و«غايته» «أ»: ويف تحريف. وهو حارضه»، «يف قوله: مكان آخره» «يف النسختني: كلتا يف 28

الوصفان. ليتقابل اخرتناه ما وهو «ب»، يف الوارد «وغائبه»
ظاهر. تحريف « «إالَّ قوله: ويف عقل»، «إال النسختني: كلتا يف 29

تحريف. وهو بالقاف، «وقدح» النسختني: كلتا ويف عه. وسَّ اليشء: ندح 30

تحريف. وهو «حسن»، النسختني: كلتا يف 31

تحريف. وهو منهما»، «لوعد «أ»: يف 32
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تفسريها جملٌة وهذه بسيًطا، به يكون املركب يكاد فرٌق واملركب املركَّب بني كذلك مركَّبًا،
ُمْعِوز.

أخت الصافية الصورة وكذلك املركبة، الصورة أخت فهي املمزوجة الصورة وأما
تكونا ولم متصاحبتني33 كانتا إذ واللفظ، اللفظ يف تمايًزا هذا وليس البسيطة، الصورة

متعاندتنَي.
املشاعر وجدان عىل لجريانها34 اإلحساس، من مجموعٌة فهي اليقظيَّة الصورة وأما

وبها. لها وما كلها،
عنٍي إغضاء ألنها اليقظية، أعني أختها، عن متميزٌة أيًضا فهي النومية الصورة وأما
والفساد، الكون وعوارض اإلحساس مثاالت وبني بينه حيل قد النائم أن أعني عنٍي، وفتح
كان فإن الشخص، من الشخص كظل يجري آخر يشء وجدان إىل باٌب عليه وُفتح
نصب إىل أومأ النفس وادي من كان وإن األخالط، آثار إىل أومأ الطبيعة وادي من ذلك
بالتقريب إما الشهادة عالم يف الغيب بحقائق ح رصَّ العقل وادي من كان وإن التماثيل،

مهلة. بعد وإما ذلك َعِقيب بوقوعه إما أعني بالتهذيب، وإما
حديث من تقدم بما رشحها يف الكالم اتصل فقد والشاهدية الغائبية الصورة وأما
والعبارة املشاعر، وجدان عىل مقصورٌة الشاهد عن والعبارة والنومية، اليقظية الصورة
من امللحوظ36 هو شاهٌد الغائب ويف املشاعر، عىل تغلَّق35 ما عىل مقصورٌة الغائب عن
والغائب بوجه غائٌب فالشاهد الشاهد، يف عنه املبحوث هو غائٌب الشاهد ويف الغائب،
هم الفالسفة من واإللهيون شعارهما. يف بهما كنَت لك استَجمعا إذا حتى بوجه، شاهٌد
بخصائصهم ذلك عند فتوحدوا الذروتني هاتني وعلْوا النَّْعتنَْي، هذين بني جمعوا الذين

صادًقا. كنَت بٌرش، هؤالء37 ما قلت: فلو نقائصهم، عن وانسلخوا

تحريف. وهو إلخ.» … متصاحبني كانا «إذا النسختني: كلتا يف 33

تحريف. وهو بالواو، «وجريانها» النسختني: كلتا يف 34

تحريف. وهو من»، «تعلق «أ»: دون وحدها العبارة هذه فيها املوجودة «ب» يف 35

تحريف. وهو «املخلوط»، «أ»: دون وحدها العبارة هذه فيها املوجودة «ب» يف 36

من وقعا وتأخري تقديم وفيها ببرش»، ما «هؤالء «ب»: دون وحدها الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 37

يخفى. ال كما الناسخ
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فقال: وصف حيث الِعصابة وصف يف قال الذي أحسن ولقد

ق��رار ل��ش��ر38 أب��ًدا ب��ن��ا ت��ه��ِوي أرض��ي��ٌة ط��ب��ي��ع��ٌة وف��ي��ك ف��ي��ن��ا
األح��راِر ف��ي ال��س��ل��ط��ان م��غ��ل��وب��ة م��أس��ورٌة م��ق��س��ورٌة ل��ك��ن��ه��ا
ال��ن��اِر ُس��ُم��وَّ ت��س��م��و ون��ف��وس��ه��ْم ب��ه��م ت��ه��ِوي أج��ل��ه��ا م��ن ف��ج��س��وم��ه��ْم
األق��ط��ار م��ن ب��َس��ْورت��ه��ا ن��ف��ذْت ن��ف��وَس��ه��ْم ال��ج��س��وم م��ن��ازع��ة ل��وال
اآلث��ار ص��ال��ح م��ن آثَ��روا ق��د م��ا ف��ض��ل ف��ي��ه ال��ل��ه ل��ُروح ع��رف��وا
واألح��ج��ار ال��ط��ي��ن ط��ب��ِع ل��ؤم ع��ن وت��ع��ظ��م��وا وت��ك��رم��وا ف��ت��ن��زَّه��وا
األغ��واِر ع��ن وس��م��ْوا أرواح��ه��ْم أت��ْت م��ن��ه ال��ذي ال��ب��ح��ر إل��ى ن��زع��وا

القوم.39 إىل باإلضافة بليٌغ وصٌف وهذا
فهي اللفظية الصورة وأما وقال: قرَّر، بما ثقٍة40 خرب فهناك هذا وراء ما فأما
حكم، فلها ناطقًة كانت وإن حكم، فلها عجماء كانت فإن األذن، هي التي باآللة مسموعٌة
يكون أن وإما اإلفهام، تحسني بها املراد يكون أن إما ثالث: مراتب بني فهي الحالني وعىل
من بروزها يف َلها ما خاصِّ عىل موقوفٌة فهي الجميع وعىل اإلفهام، تحقيق بها املراد
إذا أخرى مرتبٌة كله هذا بعد الصورة ولهذه السامع. نفس إىل ووصولها القائل، نفس
أنها أعني ظريفة، أموًرا تُعِطي حينئٍذ فإنها املوسيقار، بصناعة واإليقاع اللحن مازجها
البال، وتنعم الطبع، ح وتروِّ والطاس، الكاس وتستدعي األنفاس، وتُْلهب اإلحساس، تلذُّ

عليه. ف املتلهَّ إليه، امَلُشوق بالعاَلم41 وتُذكِّر
باإلمالء عنه مأخوذًا كان ولو الذهن، ولِقنه الحفظ، علقه ما عىل كالمه منتهى هذا
هذا. فهذا مكان، كل يف اإلمكان جميع عىل يأتي ال باللسان الرسد ولكن وأحكم، أقوم لكان

تحريف. وهو «لنرش»، «ب»: دون وحدها الشعر هذا فيها ورد التي «أ» يف 38

يظهر فيما تحريف وهو «القوم»، مكان «القول» «ب»: دون الكالم هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 39

لنا.
ال تحريف وهو ثقة»، «خرب قوله: مكان «حرسه» «ب»: دون وحدها الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 40

معنًى. له يُفهم
الروح. عالم بالعالم: يريد لعله 41
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فقد عليه باالعرتاض يتحكَّك ومن واالستيفاء، اإليفاء غاية يف باٌب هذا الوزير: قال
الَخَلل.44 عىل أخالقه ومن َخل،43 الدَّ عىل عقله من ودلَّ بالبُْهت، صفحتَه وأبدى صَغى،42

فاته. عما بهذا ُمَعوَّض فإنه عجب وال عاليًا، مقاًما الرجل لهذا هللا وهب لقد
فأنشدته: غريبًا. شيئًا الخمر يف أنِشدني وقال:

ُم��َورَّْد ف��ي ي��خ��ِط��ر ح��ي��ن ـ��ِط��ُر ي��ْخ��ـ ال��َوَج��ن��ات وُم��ورَِّد
ع��س��ج��ْد دم��وع س��ق��اك إذا ال��لُّ��ج��ي��ن َج��ْف��ن م��ن ي��س��ق��ي��ك
ت��ص��ع��ْد األرَض ت��ظ��ن أو ـ��زُل ت��نْ��ـ ال��ش��م��س ت��ظ��نَّ ح��ت��ى
ب��ال��ي��ْد س��ق��اك ث��م وب��ِف��ي��ه ب��ع��ي��ن��ه س��ق��اك ف��إذا
ال��زَّبَ��ْرج��ْد ف��وق45 م��ن رِّ ال��دُّ ـ��ت ت��ْح��ـ ب��ال��ي��اق��وت ح��يَّ��اك

فقلت: زيادًة. هات وهللا، أحسنَت قال:

ال��ب��ع��ُل ��ه��ا ي��ف��ت��ضُّ ح��ي��ن ت��نْ��زو ال��ب��ك��ُر ك��ذا ال��ف��ح��ُل ي��ض��ربُ��ه��ا ح��ي��ن تَ��ْرُغ��و 46 وع��ذراءَ
نُ��ْج��ُل وأح��داق��ه��ا ب��ي��ٌض ح��م��ال��ي��ق��ه��ا ك��أن��م��ا ج��ف��وٍن ف��ي ع��ي��ونً��ا ت��دي��ر
ف��ص��ُل ب��ي��ن��ه��م��ا ل��ي��س وُدرٌّ ش��ذوٌر47 إن��ائ��ه��ا ح��ول ال��م��اء َح��ب��اَب ك��أن

مال. صغى: 42

ما يقتيض والسياق تصحيف، وهو «الرجل»، «ب»: دون وحدها الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 43

أثبتنا.
يقتيض الكالم وسياق تصحيف، وهو «الحال»، «ب»: دون وحدها الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 44

أثبتنا. ما
نصه: ما الشعر هذا «ب» دون وحدها فيها ورد التي «أ» يف 45

الزبرجد تحت من الدرِّ ق فو بالياقوت حياك

بالدر، املشبه الحبب تحت تكون إنما بالياقوت املشبهة الخمر إذ أثبتنا، ما صوابه الناسخ من تبديل وهو
بالزبرجد. املشبهة الكأس فوق وكالهما

به. تُمزج الذي املاء بالفحل: ويريد الخمر. من البكر بالعذراء: يريد 46

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو شدود»، «أناًسا وحدها: الشعر هذا فيها ورد التي «أ» يف 47
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ال��ع��ق��ُل ي��درك��ه ل��ي��س ش��ي��ئً��ا ت��وه��م��ُت ف��ك��أنَّ��م��ا ك��أس��ه��ا ف��ي ��م��تُ��ه��ا ت��وهَّ
ال��ط��ف��ُل ي��دُرُج م��ا م��ث��َل إل��ي��ه��ا درْج��ُت ال��َك��َرى َس��ْورة م��ن رْج��الي اش��ت��ب��ك��ْت إذا

آلخر: وأنشدُت

يَ��ْس��تَ��ب��ي��لُ��ه��ا يَ��َزل ل��م ُم��داًم��ا ت��ب��ول ��ه أُمَّ أنَّ ل��و ل��ل��خ��م��ر ع��ائ��ٍب وك��م

وآلخر:

م��ط��م��ع��ا ال��ل��وم ع��ل��ى ع��ن��دي ت��ج��دا ف��ل��ن دع��ا أو ال��خ��م��ر ع��ل��ى لُ��وم��ان��ي48 خ��ل��ي��ل��يَّ
ف��ي��تْ��بَ��ع��ا س��ن��اه��ا يَ��ل��ق��ى أن ب��ن��ج��راَن ن��دي��م��ن��ا ل��ع��لَّ ن��اٍر س��ن��ا وش��بَّ��ا49
أَْوَض��ع��ا ق��د راك��ب��ان إال األرض م��ن رب��وٍة ف��وق أُوِق��دْت إذ راع��ن��ا ف��م��ا
م��ع��ا ل��ن��ا ذاك دام ف��ق��ل��ن��ا م��س��اءً ان��ِع��م��ا أال ق��اال ث��م إل��ي��ن��ا ��ا ف��ه��شَّ

آلخر: وأنشدُت

ل��غ��نَّ��ِت س��َق��ْون��ي م��ا َش��م��اٍم50 ج��ب��اَل س��َق��ْوا ول��و تُ��غ��نِّ ال وق��ال��وا س��َق��ْون��ي

أيًضا: وأنشدت

��ْك��ُر ال��سُّ ��َل ُع��جِّ ش��يء أي م��ن ال��خ��م��ُر وال ت��دري ال ال��ك��أُس
وال��َه��ْج��ُر اإلع��راُض دأبُ��ه َم��ن ل��ه��ا ُش��ْرب��ي َق��بْ��ل ِم��ن أَْس��َك��َرن��ي
ب��دُر ��ه ك��فِّ ف��ي ك��أن��ه��ا ك��أِس��ه51 ف��ي وال��خ��م��ُر ل��ه ق��ل��ُت
ال��خ��م��ُر ��يْ��تَ��ن��ي س��قَّ ال��ذي ل��ي��س س��ي��دي ي��ا ال��خ��م��ُر َل��ع��م��ري أن��َت

تحريف. وهو «أوماني»، وحدها: الشعر هذا فيها ورد التي «أ» يف 48

تصحيف. وهو والنون، بالسني «وسنا» «أ»: يف 49

الفرقة. وعدم االجتماع يف املثل بهما ويُرضب شمام، ابني يُسميان رأسان له لباهلة جبل شمام: 50

وحدها: الشعر هذا فيها ورد التي «أ» عبارة 51

… … كأسه يف كأنها كفه يف … … …
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آخر:

تَ��ْرِك��ه ف��ي ال��ل��ه ل��َي ف��خ��اَر ال��ن��ب��ي��ذ أله��ل ال��ن��ب��ي��ذ ت��رك��ُت
َس��ْف��ك��ِه52 إل��ى وأغ��دو أروح ُم��ْع��َج��بً��ا ب��ه ِق��ْدًم��ا ك��ن��ُت وق��د

الصوفية. بدعاء مجلسنا اختم التمام. عىل أيًضا هذا جرى قد فقال:
اجعل اللهم ويقول: مجلسه آخر يف الجامع يف يدعو سمعون ابن سمعُت فقلُت:
فيه، لك ونتقلَُّب به، ل نتحوَّ فيما تضايقنا وال لألمل، ًقا محقِّ وعمَلنا بالعمل، موصوًال قولنا
واخُصْصنا ذكرك، أفواهنا عىل ف وخفِّ شكرك، وأَْلِهْمنا ِبرَّك، وسوِّْغنا بِسرتك، علينا وكنِّْف

وانرصفُت. وقرِّْب. واستجب اسمع اللهم بذلك! أليق هو بما ذلك بعد

الخمر تشبيه ال بالبدر الكأس تشبيه املعروف إذ أثبتنا، ما يقتيض املعنى وسياق الناسخ، من خطأ وهو
به.

معنى له نجد ولم «سفكه»، قوله مكان والتاء، بالباء «بتكه» الشعر: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 52

يف كثريًا هذا جاء وقد املسفوك، بالدم الخمر تشبيه املعروف إذ أثبتنا، ما الصواب ولعل السياق. يناسب
الشعر.
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ُدِعي من أحقُّ ِنْعمتَه! وواَىل ِغبْطته، وأدام كلمتَه، هللا أعىل — الوزير بحرضة ليلًة وجَرى
عليه هو وما يوسف ابن حديُث — عرصه يف شوهد من وأكمُل به، بُوِهي من وأرشف له،

وخساسته. وِعيَاَرته1 وَرثَاثته َغثَاثته من
قلت: ذاك؟ ما قال: به. عارٌف عليه مطَّلٌع الوزير أن شك وال حديٌث عندي له: فقلت
سنة َهَمذان إىل الصحبة يف كنت قال: التَّنُوِخيُّ القايض عيل بن الحسن عيل أبو حدثني
فاتفق يوسف، ابن جنبه يف وكان محمد، أبو حرنبار2 ابن وفينا جماعًة وكنا وستني، تسٍع
له: وقل حرنبار٢ ابن إىل ِرسْ شاَهَويْه: البن قال — مضجعه هللا برَّد — الدولة عضد أن
وتَواَىل عندنا، ُمقامك طال فقد معونة، فيها لك نجعل وإنا البرصة إىل تسري أن ينبغي
عنا بعدك يف لك والسالمة وتقرتحه، تُِحبه ما بحرضتنا لك وليس بنا، وتربُُّمك بك تربُُّمنا

النوع. هذا يف وكالًما نا. تغريُّ إىل ذلك يُفيض أن قبل
الجواب ويسمع واألداء،3 التبليغ يشهد املجلس من آَخر ومعه بكر أبو ونَفذَ قال:
وشافهه حرنبار٢ ابن فلِقي — الباب هذا مثل يف معهوًدا كان رسٍم عىل — واالبتداء
إن وَلعمري عليه. خالف وال للمِلك، األمر سمع: ملا محمد أبو فقال التمام. عىل بالرسالة
كان ما قُت ُوفِّ ولو جدوَدهم. يستديمون وبحظوظهم حظوَظهم، ينالون بُجُدودهم الناس

تصحيف. وهو املوحدة، بالباء «وعبارته» «ب»: دون وحدها الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 1

من هذا فإن حذقيار، ابن فيه: الصواب ولعل تصحيحه. عىل نقف ولم األصول، يف االسم هذا ورد كذا 2

أسمائهم.
تحريف. وهو «واآلراء»، وحدها: الكالم هذا فيها ورد التي «أ» يف 3
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غالبة، املقادير ولكن منه، أرشف4 أنا من املنى وبلغ مني، أنقص هو من نال فقد عجيبًا،
حاجة: يل الشيخ أيها ولكن ُغلب. الدهَر َساور من قيل: وقد ُمْرتَحل. عنها لإلنسان وليس
وممتِثٌل رسمَت، ما إىل صائٌر أنا له: تقول قال: هاتها. قال: عني. كلمًة امللك تبلغ أن أحب
عبُد فيُقام تتقدَّم أن وذاك نََفيس، عليه تَقطَّع قد نفيس يف وَطًرا تقيضيل أن بعد أمرت، ما
ف، ملتلهِّ جاهك تبذل لم إذا له: ويقوالن مائتني، فيْصفعانه اثنني بني يوسف بن العزيز
مرًعى وال لشاعر، جائزٌة وال لسائل، عطاءٌ وال لضعيف، ِبرٌّ وال ملكروب، فرٌج عندك وال

طلعَت؟ إذا لك ويُقام اليد، لك وتُقبَّل بسيدنا، تُخاَطب فِلَم لضيف؛ مأًوى وال ملنتِجع،
فلما عيلَّ. ًفا ُمْرشِ معي كان الذي له أَْفصح5 املِلك لقيُت أْن َفَقبَْل شاهويه: ابن قال
فقال رسمه. عىل يديه بني قاعٌد يوسف وابن فحرضتُه به. عيلَّ فقال: ُعرِّف، الدار دخلت
لَت ُحمِّ أنت هذا! أعجب ما فقال: عندك. الجواُب فقلُت: فيه. نفذَْت عما الجواب هات يل:
هذا يا هات فقال: يوسف. ابن من حياءً يُت فتلوَّ قال: بالجواب؟! غريَك وأطالب الرسالة
فرسدتُه اللَّجاج، فكرهُت والتكاسل؟! التواني هذا ما به، إال أقنع ال فوهللا ه، بفصِّ الحديَث
كل عند وجُهه ويتغري7 إهابه،6 يف يتقدَّد يوسف وابن حرًفا، منه أغادر ولم وجهه، عىل
موالنا، يا فقال: الكيَِّس؟ القاسم أبا يا ترى كيف وقال: امللك عليه فأقبل به. تمر لفظٍة

إليك. كلها الحوائج فإن أكون؟ كيف تقضها لم فإذا بك، الحاجة أقيض أنا إنما
بها تبغي وال هللا، وجه بها تقصد ال ألنك لك، حاجًة أقيض ال أنا صدقَت، قال:
أبواب من بابًا وتجعلني بها، وتصانع عليها ترتيش وإنما مروءة، بها تحفظ وال مكرمة،
لكان ٍة، وِرقَّ لرحمة أو ملكرمٍة أو هلل حاجًة تْقيض أنك أعلم كنُت ولو وأرباحك. تجارتك
إىل النار وجرِّ والحيلة، الطمع يف املذهب معروف لكنك عندي، وخفيًفا عيلَّ سهًال ذلك

كلٌب. وأنت إنسانًا رآك ملن ولكن لك، الذنب وليس أحوالك. جميع يف هك وَرشَ ُقْرِصك،
الناس، وأقذر الناس، وأنتن هللا، َخلق أخسَّ كان فإنه — قوَله هللا صدَّق — وصدق

مخرب. وال منظر ال

تحريف. وهو «أشف»، النسختني: كلتا يف 4

الناسخ. من زيادة و«ما» أفصح»، «ما األصلني: كال يف 5

تحريف. وهو ثيابه»، «يف «ب»: يف 6

«يتميز». «أ»: يف 7
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وكان أشكاله، مع ونشأ الناس، أسقاط من وأبوه البيضاء، أهل من مغنيًة أمه وكانت
عليه، ونبَّه به، نوَّه الزمان إن ثم زمانًا، وَورَّق فاحشة، أحواٍل عىل الرَّبَِيضِّ مكتب8 يف
يرتفع كذلك ، الَجدُّ عانده إذا الفاضل يسقط وكما وبطون، ظهوٌر واأليام يكون هذا ومثُل

هذا. فهذا ، الَجدُّ ساعده إذا الساقط
الغريب. ملن وإنه عندي، الحديث هذا كان ما فقال:

فكان وتعاظمت؟ وتفاقمت وانترشت، عرضت التي الفتنة يف خربك كيف قال: ثم
آخرها. يف ونجا وسطها، يف وغِرق أوَلها، َشِهد من خرب الجواب: من

التجربة. يف وزيادًة وتعجبًا، تبرصًة وسماعه روايته يف فإن حدِّثني قال:
فيما بها يُتبرصَّ كان ما فيها يُبَْرص كما املتأخرين، مرايا9 املتقدمني تجارب قيل: وقد

قال: قد والشاعر سيكون،

ك��أي��اِم وأي��اٌم ك��ن��اٍس ن��اٌس ب��أول��ِه ِش��بْ��ٌه آخ��ُره وال��ده��ُر

يف أُْهبٍة عىل لتكون منها، والصواب الخطأ تعرفك وهي إال ماضيٍة حادثٍة من وليس
فإنه الوقاية كلَّ يقي ال كان وإن وهذا وبسطك، وقبضك ونُُكولك، وإقدامك وتركك، أخذك

اإللقاء. كلَّ التهلكة يف يُلِقي ال
وسافر األلباب، وولَّهت العقول ت حريَّ التي البشعة الفظيعة الحادثة هذه أول كان
هللا أراد وإذا يشء، كال يشءٌ البصائر؛ فيه وُعِدمت الِخذْالن، عليها واستوىل التوفيق، عنها
وال واألمر، الخلق له قدر، عظيًما يصغر أن شاء وإذا فعل صغريًا يعظِّم أن ذكره] [تعاىل
واستطاعته محدودة، اإلنسان وقدرة لقدره. صارف وال لقضائه، راد وال لحكمه معقب
فهو التناهي وهذا10 الحد هذا جاوز ما وكلُّ معروفة. وطاقته قصري، واختياره متناهية،
املكروه نازل من هللا إىل يُفزع هنا وها ريض، أو كره أبى، أو شاء اإلنسان عىل يجري الذي

املحذور. وحادث

أيًضا. تحريف وهو بامليم، «الرميض» «أ»: ويف تحريف. وهو مكبت، «ب»: يف 8

النسختني. كلتا يف تحريف وهو «مرامي»، «ب»: ويف «مرأى»، «أ»: يف 9

تحريف. وهو «وهو»، «ب»: يف 10
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ما عىل زائٍد عظيم بجمٍع نصيبني إىل فسارت املسلمني، عىل تهايجت الروم أن وذاك
وما باملوصل الناس فخاف11 وستني، اثنتني سنة آخر يف هذا وكان السنني، مر عىل عهد
[األمر]، إليه صار ملا سببًا ليكون قلوبهم، يف ُقذف رعٍب عىل االنحدار يف وأخذوا حولها،
الخاصة بني واالضطراب املوج هذا م وتقسَّ واضطربوا، السالم بمدينة الناس وماج
ذلك وتستعظم املسلمني، دهم وملا للدين ترق طائفة طائفتني: العامة وصارت والعامة،
والفساد، العيث يف فرصتها وجدت وطائفًة عليه، يؤتى ما بعد إليه، يُنتهى مما فَرًقا

للمذهب. التعصب بوساطة والغارة والنهب
ونهوٌض لإلسالم للناسحميٌة12 تكون أن أحبت فرقًة فرقتني: أيًضا الخاصة وافرتقت
النهماكه الحديث، هذا عن السلطان أرضب قد إذ املسلمني؛ نرصة يف وانبعاٌث الغزو، إىل
اختارت وطائفًة السياسية. والخريات الدينية املصالح عن وإعراضه والعزف القصف يف
وأقمع الشاغب لشغب وأقطع والهيج، الوثوب ملادة أحسم هو ما عىل واإلقبال السكون
الصغار عىل األمر والتبس االتفاق موضع خفي عرض إذا االختالف فإن املتهم، لخالف
وُهتكت الدماء، وأُريقت النِّعم، وأزيلت الحصون، وُملكت البالد، ُفتحت هذا وبمثل والكبار.
أراد وإذا هللا! [ُسخط] من قرب ومما هللا، غضب من باهلل ونعوذ األمم. وأُبيدت املحارم،

نوابثه.13 وفرَّق بواعثه كثَّر أمًرا هللا
واإسالماه! النفري، النفري الناس: صاح الثائرة واشتغلت النائرة، اشتعلت وملا
وكان والطغاة! الروم أيدي يف واأرساه واغزواه! واحجاه! واصالتاه! واصوماه! وامحمداه!
عند الناس فاجتمع ذلك، غري وألغراٍض للصيد، الكوفة إىل األوان ذلك يف خرج قد الدولة عز
ظل يف وللناس حسنة، بعُد النية14 وكانت والعلماء، واألرشاف والوجوه واألماثل الشيوخ
هللا وقالوا: وضجوا وا وعجُّ صدره، ويستسهلون ورده يستعذبون ومقيل، مبيٌت السلطان
تفاقم إذا األمر هذا فإن ولدينه، هلل واغضبوا الفقراء، وأحوال الضعفاء أمر يف انظروا هللا!
وهو واجب والتدارك صغرائنا، تدبري يف كربائنا رأي وبطل أقويائنا، إىل ضعفاءنا تعدى

تحريف. وهو «فحلق»، «أ»: يف 11

تحريف. وهو «حيا»، «ب»: يف 12

مثريات األمر: ونوابث السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «نوائبه»، النسختني: كلتا يف 13

خفية. ومظهرات دفينة
تحريف. وهو «بعد»، قوله مكان «تعد» «أ»: ويف «البقية». «ب»: ويف «الثقة»، «أ»: يف 14
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والبالء الخوف فهو يُحفظا لم إن والسكون األمن وهو الكفُر، غلب عنه نذب لم إن اإلسالم
أنفسهم، وطيبوا منهم املشايخ فسكَّن واألهل. الولد وفضيحة والنسل، الحرث وذهاب
ويستخريوا مجتهدين، عليه ويجتمعوا متفقني، فيه يرتئوا15 أن ووعدوهم ُمنَّتهم وا وقوَّ
صالح بن ومحمد الزينبي تمام أبو القوم: واجتمع عنهم الناس وانرصف ضارعني. هللا
كبار من وكان — مكرَّم وابن القايض غسان وابن القايض معروف وابن شيبان بن
وعيل الفقيه الرازي بكر وأبو العدل القطان أيوب وابن — يحيى سوق16 يف الشهود
ولسان الشيعة18 ونائب الكرخ شيخ رباٍط وابن الزبريي17 صاحب والعوامي عيىس بن
وتشاوروا ذكرهم، يطول ممن وغريهم محمد، أبو والسالويس التاجر19 آدم وابن الجماعة
من لهم والتأم وبعدوا،20 وقربوا وصعدوا، وصوبوا القول، وشعبوا األمر وقلبوا وتفاوضوا
مدينة شمل قد ما وتعرِّفه21 وتلقاه الكوفة إىل بختيار األمري وراء طائفٌة تخرج أن ذلك
كان لو يقولون: وأنهم ملكهم، قد الذعر وأن غلبهم قد الخوف وأن االهتمام، من السالم
املؤمنني أمري وأن الشناعة، هذه إىل األمر يُفِض لم سائٌس؛ ناظٌر أو أمريٌ أو خليفٌة لنا
نهاره يف وينفذ الرعايا، مصالح يف متفكًرا ليله، يف ليتيقظ بابه وراء ما واله إنما هلل املطيع
وكالًما طاعة. فال وإال والقاصني22 الدانني ومنافع الدين، بمراشد يعود ما وناهيًا آمًرا
الكوفة، إىل الحركة يف الرأي رصيمة عىل جماعة فاتفق النسج، هذا ويف الطابع هذا عىل
حسان وابن والعوامي عيىس بن وعيل القوم، ِمْدَرُه الحسن وأبو األنصاري كعب أبو منهم
بكر أبو القايض سيَّاٍر وابن البليغ القايض الجرجاني أحمد وأبو الوقوف، القايضصاحب

واستعفى. النقرس وجع من به ما ذكر فإنه ُجَعل وأما الرازي. بكر وأبو

تحريف. وهو الهمز، وسقوط بالثاء «يرثوا» النسختني: كلتا يف 15

إىل منسوبة وهي اململكة. ودار الرصافة بني كانت بغداد، من الرشقي الجانب يف كانت يحيى سوق 16

املعروف. الشاعر حجاج ابن محلة وهي الربمكي، خالد بن يحيى
«الزبريي». مكان «الزهري» «ب»: يف 17

النسختني. كلتا يف تحريف وهو الشيعة»، «باب «ب»: ويف السبعة»، «وناب «أ»: يف 18

«الشاعر». «ب»: يف 19

تحريف. وهو «وقعدوا»، «أ»: يف 20

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «وتعلمه»، «ب»: يف 21

بالسياق. أوىل أثبتناه وما والقاصدين». «الواردين «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 22
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النائبة هذه يف أعنُي أنا23 وقال: وِسنٍّا، ضعًفا ذكر فإنه السريايف سعيد أبو وأما
إىل الجماعة وسارت الغفري الجم وقعد والسالح. بالفرس العلة ُمزاح جلٍد رجٍل بإقامة
يف واستأذنْت وجهه يف قامت عاد فلما وانتظرته، التصيد يف الدولة عز ولحقت الكوفة،
— عليهم عاج وال إليهم، يلتفت فلم شغل، وقلة بال وسكون خلوٍة عىل إليه الوصول
له: قيل ثم — والحكمة الفضل أهل من التحايش قليل األدب، سوء من الحظ وافر وكان
املغرب بني لهم فأذن24 دونه. واإلمساك عنه، التغافل يجوز ال مهمٍّ يف وردوا القوم إن

تكلموا. فقال: ترتيب، غري من اتفق كما بحرضته فجلسوا والعتَمة،
الجماعة رضا فإنك الشيخ، أيها تكلم الرازي: بكر ألبي املهندس الوفاء أبو فقال

العصابة. وَمقنع
إال مفزع وال بقضائه إال بلوى وال منه إال موهبة ال الذي هلل الحمد بكر: أبو فقال
هللا وصىل املصري، وإليه الحكم له قدره، فيما إال مصلحة وال يرسه فيما إال يرس وال إليه،
حض قد [تعاىل] هللا فإن بعد، أما واملوروث. الوارث إىل املبعوث رسوله محمد سيدنا عىل
الصالح الدهر يف واملسلمني واإلسالم الحريم عن والذَّب الدين بإعزاز وأمر الجهاد عىل
حريمه وُعرِّي مصونه، وأُبرز مريرته وانتكثت الحبل اضطرب إذا فكيف املطمنئ، والزمان
أيها25 وأنت بالهدم، ركنه وُقصد بالرغم مناره وُضعضع بالضيم، جانبه ونِيل باالستباحة
بأثقال والناهض مهماته ألعباء والحامل هلل، املطيع املؤمنني أمري سدة وراء من املوىل
الفرج أقرب فما وتشمريٌ جدٌّ منك كان فإن عليك، ل واملعوَّ إليك وامَلْفزع وأحداثه، نوائبه
من أبعده وما خطب! من أصعبه فما وتقصريٌ تواٍن منك كان وإن وأزعج! أظل قد مما
وما املوصل أطراف الطاغية هذه توسط من بلغك ما عندك نحقق جئناك وقد شعب!
إيمانهم، حقيقة عن وضعفوا أديانهم26 يف وُفتنوا أوطانهم، عن جلوا قد الناس وأن واالها،
ضعاف، ونساء صغار أطفاٍل بني هم وإنما وَهَلهم، الذي والخوف أذهلهم الذي للرعب
يقفون ال وشباب يد، لكل ونهٌب واطئ لكل أرٌض فهم منهم الزمان أخذ قد وشيوٍخ

تحريف. وهو «لىا»، «أ»: يف 23

«فأمر». «ب»: يف 24

اضطراب. من فيها ما يخفى وال سيده»، وراء ما املوىل األمري أمري «وأنت «أ»: وعبارة «ب». يف كذا 25

تحريف. وهو «ديارهم»، «أ»: يف 26
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أمة يف تتوخى أن نسألك ونحن والدفاع، الِقراع يف تأتِّيهم27 وسوء سالحهم لقلة لعدوهم
مطرق. وبختيار شفاعته. من ذخٌر ذلك يف لك ويكون عنده، يزلفك ما ملسو هيلع هللا ىلص محمٍد

فكيف يكرب، أن قبل يتدارك الصغري إن األمري، أيها فقال: عيىس بن عيل اندفع ثم
الجبل أهل يظن أن إال بنا إْن28 وهللا وكرب؟ عسا قد وهو واالجتهاد بالجد يستقبل أال يجوز
لبيضتنا، حافٌظ وال لديننا، ناٌرص وال حريمنا، عن ذابٌّ لنا ليس أنه وخراسان وأذربيجان
بنا شماتتهم علينا تجرنَّ ال هللا! فاهلل أمورنا، من يشءٌ يهمه من وال لكربتنا، مفرٌج وال
وأعوانك، وأوليائك وسلطانك وعزك طويتك، وحميد نيتك وحسن بقوتك، بأيدينا وخذ
استطالع مع أكنافه، وحراسة أطرافه حفظ عىل يبعثه بما الدولة عدة إىل هذا قبل واكتب

ومشورتك. برأيك املؤمنني أمري ومطالعة جهتك من الرأي
— األمري بقاء هللا أطال — الكالم تكرير يف ليس وقال: رأسه األنصاري رفع ثم
وهللا يغني، ال أيًضا فيه فاإلطناب يكفي، ال الباب هذا يف اإليجاز كان ولنئ كبرية، فائدٌة
دحروجًة31 نرمي وال بكف، مخرصة30 نقلب ال ترى كما أحراٌض29 ونحن بنا نهضت لو
ونهيك، أمرك بني وترصفنا رايتك تحت ورسنا لنهضنا باالسم؛ إال سالًحا نعرف وال بيد،
بنعمتك، ربيناهم الذين وأوالدنا أحداثنا ذلك مثل عىل وبعثنا بك، ضنٍّا بأرواحنا وفديناك
املال يف كان فإن ترامت، إذا والحوادث قامت إذا للنوازل وادخرناهم أيامك يف وخرجناهم
عند فيما وطمًعا لك، طاعًة عنه يفرج فإنه حاله، يف فضل له وممن مورسنا من فخذ قلٌة

الثواب. من هللا

مما ال يُحمد مما املوضع هذا يف البأس سوء إن إذ تحريف وهو بأسهم، «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 27

يُعاب.
«ما». بمعنى نافية املوضع هذا يف «إن» 28

املعيي الكالُّ وهو بالتحريك، حرض جمع واألحراض: تصحيف. وهو بالصاد، «أحراص» «ب»: يف 29

الهالك. عىل واملرشف
تصحيف وهو املعجمة، والضاد املهملة بالحاء «محرضة» «ب»: ويف املهملة. بالحاء «محرصة» «أ»: يف 30

ونحوها. عصا من عليه يُتوكأ ما واملخرصة: النسختني. كلتا يف
ما صوابه ولعل السياق، يناسب معنى له نجد لم إذ تحريف، وهو «بحبوحة»، النسختني: كلتا يف 31

بالحدج، تراموا يقال: بالتحريك، «حدجة» لعله أو البندق. من الجعل يدحرجه ما والدحروجة: أثبتنا.
الصغري. الحنظل وهو
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للمسلمني ذخرك قد تعاىل هللا ألن إال عزٍّا للدولة ُسميت ما وهللا العوامي:32 وقال
ليخصك إال الفادحة لهذه يعرضك ولم وفوًزا، راحًة وبتدبريك يديك عىل لهم وجعل كنًزا،
ومرص خراسان أمراء ويبلغ األرض يطبِّق ذكًرا بها لك ويبقي يدك] [عىل بانفراجها

منها. لك هللا هيأ33 ما عىل الحسد فيصيبهم واليمن والحجاز
فقال: — خدمته لقديم معه منبسًطا وكان — القايض حسان ابن إىل بختيار ونظر
واملصاقع العلماء هؤالء وعندك القول وما األمري، أيها قال: شيئًا؟ تقول ال أنت القايض، أيها
قالوا وقد باللهم،34 عىل تبل ال سحابتي وإن شمسهم، يف يزدهر ال رساجي وإن األلباء؟
جشمنا ما أقول: لكني إمام، وراءهم وال إمام قدامهم وليس فأمعنوا، وَجَروا36 فأنعموا35
رأيناك ألنا39 أعواننا؛38 وقلة أسناننا37 وعلو أركاننا ضعف عىل لتنظر إال الُكَلف هذه إليك

وكبرينا. صغرينا عىل نفعه يعود وبما بحالنا واالهتمام أمرنا يف للنظر أهًال
فيه، وفكرت عليه أرشفت ولقد البالد، هذه طرق ما عني ُزِوَي ما الدولة: عز فقال
الصغري من التقريع هذا أعجبني وما الوجه. هذا عىل الطائفة هذه تجشم أحببت وما
إن ولعمري معها، بالعيش وأنعم الكارثة هذه عىل أنعس أن يل يجوز كان وما والكبري،
وتوبيٌخ شديد تهجنٌي مني ركبتموه40 فيما ولكن أعمل، فينا والسهو أغلب [علينا] الغفلة
وإنكم والقبيح، والحسن والناقص بالزائد حديثه يُتَهادى ملما املجلس هذا وإن فاحٌش،
يوىلَّ تكونون كما ولكن كال، ألموركم، وواليتي عليكم بسلطاني مظلومون أنكم لتظنون
َولِيتكم، ملا أشباهي تكونوا لم لو وهللا وفيكم، فينا الرشيعة صاحب قول هكذا عليكم،

سبق. مما أخذًا أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «العراقي»، النسختني: كلتا يف 32

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «هيأ»، قوله مكان «وهب» «ب»: يف 33

املاء. وضمها: الباء بكرس البالل 34
جوَّدوا. أنعموا: 35

تحريف. وهو «وحرروا»، «أ»: يف 36

بالغني «وغلو» وحدها: «أ» يف أن كما أثبتنا. ما صوابه تحريف وهو «شأننا»، النسختني: كلتا يف 37

أيًضا. تصحيف وهو املهملة، مكان املعجمة
تحريف. وهو «إخواننا»، «أ»: يف 38

مفهوم. غري هنا االستدراك فإن تحريف، وهو «لكنا»، النسختني: كلتا يف 39

تحريف. وهو من»، «رأيتموه «أ»: يف 40
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لعلم نفسه بعيب منا واحد كل خال ولو عليكم، قيًما ُجعلت ملا منكم كواحٍد أني ولوال41
غري أنني الرازي بكر أبو الشيخ هذا أيظن سلطانه، وتهجني غريه وعظ يسعه ال أنه
ولساٍن صلب، بوجٍه يلقاني ورشه؟ خريه من عليه يشتمل بما عارٍف وال بنفاقه، عالٍم
عطاء بن واصل أو يوسف، بن الحجاج يعظ البرصي الحسن أنه نفسه من يرى هدار
عيٍّا لكان هذا عن سكت ولو قبيح، هذا الفجار، يرهب السماك ابن أو باملعروف، يأمر
مكافأة عنا هللا أحسن وكذلك جلس، حني خريًا شيخنا هللا عبد أبا هللا جزى وعجًزا،
الحسن أبا يا أنت وأما توقف! ملا رشًدا مساعدتكم يف أن علم لو فإنه السريايف، سعيٍد أبي
من يبلغني ما ولوال قربك، وأوثر لقاءك ألحب إني أبي فوحق — عيىس بن عيل يريد —
زمانك عىل لغلبتك القرآن؛ يف كتابك عىل وإكبابك ملختلفتك،42 وتدريسك ملجلسك مالزمتك
هوى عىل وازعٌة فإنها إليها، مدفوٌع أنا التي الحال هذه يف منه حظي قل مما والستكثرت
يجب، ال أو يجب حيث من وأخذه املال، وجمع األكفاء ومنازعة الشيطان، وطاعة النفس
شئتم. إذا وكثريه. أمري قليل يف أفزع هللا وإىل يستحق، ال ومن يستحق فيمن وتفرقته

من شاهدت لقد آخره: إىل أوله من املجلس يل رشح الذي وهو — الوفاء أبو يل قال
بََحٍح مع لسانه وقوة قلبه وثبات وشهامته جده يف املنصور43 املجلس ذلك يف الدولة عز

حلوة. ولثغٍة لذيٍذ
ونزعت رداءك خلعت إذا أنك ظننت ما األمري، أيها ذلك: بعد له قلت ولقد قال:
الرهط ذلك انرصف لقد املنال، ذلك وتنال املجال ذلك وتجول املقال، ذلك تقول حذاءك
عىل وتشاحوا44 معانيك وتتبعوا لفظك تداولوا ولقد بالغ، وتعظيٍم شديدة لك هيبٍة عىل
الشهادة بعد وإال والعيان الخربة بعد إال بأحٍد ظنه ييسء أن ألحٍد ينبغي ما وقالوا: نظمك،
مدره! فتى من أبوه وهلل شخص! من دره هلل ناقص؟ أو متخلف له يقال أهذا والبيان،

هللا حمدوا — الدولة عز أعني — إليه املسري عن قعدوا الذين املجلس هذا بلغ وملا
اختيارهم. قرينة كانت الخرية أن وعلموا تعاىل،

املعنى. به يستقيم وال أني»، «ولو «أ»: يف 41

منه. يتعلمون الذين املختلفة: 42
املعروف. العبايس الخليفة جعفر أبا باملنصور يريد 43

«وتسايحوا»، «ب»: ويف صاحبه. عىل منه يحفظه بما ضمن منهما كالٍّ إن أي نظمك: عىل وا تشاحُّ 44

تحريف. وهو
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الحديث هذا وجدت فما «التاجي» يف إسحاق أبو الصابي دوَّنه ما قرأت الوزير: قال
الدولة عز ذكر يستخف لم لعله أو به، التطويل ير لم لعله أو إليه يقع لم لعله قلُت: فيه.

بغريبة؟ الفتنة أيام يف سمعت فهل ممكن، هذا قال: الوجه. هذا عىل
الَعيَّارين من لنا حصل شنيًعا، عجيبًا بديًعا غريبًا [كان] فيه كنا ما كلُّ قلت:
األََرضة48 وأبو الزُّبْد وأَْسود الذباب وأبو الدود،47 وأبو َكْربويه ابن وأشهرهم46 ُقوَّاد،45
من املاء إلينا يصل لم حتى الحريق وتواَىل النهب واتصل الغارة وُشنَّت النوابح، وأبو

الكرخ. أعني دجلة،
النوى ويلتقط الزبد قنطرة49 إىل يأوي عبًدا كان الزبد أسود أن جرى ما غريب فمن
له يُؤبَه وال بخرقة إال يتوارى ال عريان وهو ولعب، بلهٍو املكان ذلك حرض من ويستطعم
الهْرج وفشا الفتنة وقعت ملا أعني النفرة50 حلَّت فلما دهر، هذا عىل ومىض به، يُباَىل وال
وشحذه سيًفا طلب وأعمله، السيف أخذ قد منه أضعف هو من األسود هذا ورأى واملْرج،
وحُسن لفظه، وعذُب وجهه وصبُح إنسان َمْسك يف شيطاٌن منه وظهر وسلب، وأغار ونهب
يف يقول البرصي الحسن وكان والعجائب، بالغرائب تأتي واأليام وَعشق، وُعشق جسمه
فيهم وفرَّق51 وأعطاهم رجاٌل وأطاعه قائًدا ُدعي فلما قليل. واملعتِرب كثري املعتََرب مواعظه:

يُضام. ال وحماه يُرام ال جانبه صار عليهم الرئاسة وطلب

تحريف. وهو «قول»، «أ»: يف 45

«وأسماؤهم». «ب»: يف 46

هؤالء ألسماء املناسب هو إذ أثبتنا، ما صوابه تصحيف وهو بالراء، الرود» «وابن النسختني: كلتا يف 47

ذكرهم. الذين
األرمي». «أبو «ب»: يف والذي «أ»، يف كذا 48

لوسرتانج لألستاذ بغداد كتاب عن نقًال أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «الريد»، النسختني: كلتا يف 49

أيًضا. البطريق قنطرة وهي إليه، فأُضيفت القنطرة هذه عند الزبد يبيعون كانوا ولعلهم ،Le Strange
الرصاة. نهر عىل وهي البطريق، رحى قنطرة ياقوت: ويف

النسختني. كلتا يف تحريف وهو البقرة»، «حلب «ب»: ويف الخنرصة»، «حلف «أ»: يف 50

فيهم. األعطية فرق أي فيهم: فرق 51
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للحرمة وهتكه للدم وسفكه ولعنته، ه53 رشِّ مع — ُخلقه ُحسن52 من ظهر فمما
يف كانت جاريًة اشرتى أنه القاهر؛ ومالكه القادر ربه عىل وتمرده للفاحشة، وركوبه
منها حاول عنده حصلت فلما جميلة، حسناء وكانت دينار، بألف املوصيل عند اسني النخَّ
فما لها: فقال أنت. كما أكرهك قالت: مني؟ تكرهني ما لها: فقال عليه، فامتنعت حاجته
قالت: دينار؟ ألف لك وأهب أعتقك ذلك من خريٌ أو لها: قال تبيعني. أن قالت: تحبني؟
َرْغبان،54 ابن مسجد عند الدقاق ابن القايض بحرضة دينار ألف وأعطاها فأعتقها نعم.
عىل مكافأتها وترك كالمها، عىل صربه ومن وسماحته، وهمته نفسه من الناس فعجب

مثلها. يف فعله من ليس ما أتى كان ما قتلها فلو كراهتها،
أحمد أبي جانب يف صار قلت: أمره؟ آخر كان فما طريف، وهللا هذا الوزير: قال

بها. فهلك الشأم إىل ه سريَّ ثم وحماه، املوسويِّ
بني إىل ابة النهَّ جاءت سلمُت؟ ومتى قلُت: الحاالت؟ هذه يف سلمَت وكيف قال:
كنت وما وأثاث، وثياٍب ذهب من منزيل يف وجدوا ما واكتسحوا الغارة وشنوا السورين55
فانشقت باملال، يطالبونها الدار يف الجارية عىل السكاكني وجردوا العمر، تراث من ذخرتُه
نَْقرة. الغراب مع وال َفْجَرة56 الشيطان مع أملك وما [وأمسيُت] يومها، يف وُدِفنت مرارتها
إنما — وفعالك مقالك كل يف لك وكان أحوالك، جميع يف هللا قك وفَّ — الشيخ أيها
قدر عىل فكان الوزير وبني بيني يجري كان الذي الحديث فأما به. الق ما بالقلم نثرُت
الخطَّ تتبع والرَِّويَّة57 اللسان، يتبع ال ما القلم يتبع واالتساُع [والواجب]، والوقت الحال

تحريف. وهو خفي»، «من «أ»: يف 52

الناسخ. من زيادة األوىل والهاء «رشهه»، «أ»: يف 53

تصحيف. وهو املهملة، بالعني رعبان ابن «أ»: يف والذي بغداد. غربي يف رغبان ابن مسجد 54

بغداد. يف االسم بهذا املسماة املحلة هذه إىل أي السورين: بني إىل 55
ما أملك ال أي أثبتنا، ما صوابه النسختني كلتا يف تحريف وهو «نخرة»، «ب»: ويف «نحوه»، «أ»: يف 56

الثانية بالعبارة فرييد الغراب، بنقر السجود يف العَجلة ويشبهون الشيطان. مع واحدة فجرة به أفجر
خبيثًا عمًال يملك ال أنه بالعبارتني ويريد نقراته. من نقرة تشبه الغراب مع مستعجلة سجدة يملك ال أنه

العبارتني. هاتني معنى من لنا يلوح ما هذا . قالَّ مهما طيبًا وال
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بعدي الحديث يبقى أن إليك وألقيه عليك أعرضه فيما قصدي كان وملا العبارة. تتبع ال ما
يبلغ وتكلٍُّف املغزى، معه يحسن وإصالٍح الحديث به يزدان تنميٍق من ا بدٍّ أجد لم وبعدك،
الحمد ويُستحقَّ الَعتْب، يزول حتى الوصف هذا عىل عندك العذر فليقم الغاية، باملراد

والشكر.

أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق تحريف. وهو إلخ»، … تسع ال ما الحظ يتسع به «والرق األصول: يف 57
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والحركة الحلوة واإلشارة النادر، واللفظ الحارض الجواب يعجبني ليلة: الوزير وقال
الشفة. عىل طافحًة وال الحلق قعر إىل نازلًة ال املتوسطة، والنغمة الرضية

صعب، ذلك عىل وجدانه ولكن سهل، الكمال عىل اليشء اقرتاح الجواب: من فكان
بالحيلولة. املحشوَّة الفرصة1 يف املتمنَّى ونيل الحسية، النفس صفُو التمني ألن

اللفظ وإيجاز املعنى إصابة مع حاًرضا كان ما الجواب أحسن املدائني: قال وقد
الحجة. وبلوغ

وأما الحاجة، عند الظفر فِليكون الجواب حضور ا أمَّ لهذا: شارًحا سليمان أبو وقال
للمعاَرضة. حسًما فِليكون الحجة بلوغ وأما الحشو، من صافيًا فِليكون اللفظ إيجاز

ذْرة! الشَّ بهذه الفقرة هذه ح وشَّ ما أحسن ما قال:
اإليمان بعد العبد يؤتاه يشء من ما امللك: عبد بن مسلمة قال قال: املدائني وحكى

وقع. له يكن لم ب تُُعقِّ إذا الجواب فإن حارض، جواٍب من إيلَّ أحبُّ باهلل
لعمرو قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن حوشب بن الرحمن عبد عن بإسناده املدائني وحكى
العارضة، شديد أدنيه، يف مطاٌع فقال: بدر، بن الزِّبْرقان عن أخربني التميمي: األهتم بن

فيهما. تحريف وهو العرض»، «يف «ب»: ويف العرضة»، «يف «أ»: يف 1
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ولكنه هذا من أكثر مني ليعلم إنه هللا، رسول يا الزبرقان: فقال ظهره. وراء ملا مانٌع
الخال، لئيم العطن، ضيق املروءة، لَزِمر2 إنه هللا رسول يا وهللا أما عمرو: فقال حسدني.
ما أحسن فقلت رضيت ولقد األخرى، يف صدقت ولقد األوىل يف كذبت وما الوالد، أحمق
وإن لسحًرا، البيان من «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال علمت. ما أسوأ فقلت وسخطت علمت،

لِحَكًما.» الشعر من
عقيل سحٌر أرضب: أربعة عىل املفيد والرسم األعم بالقول السحر سليمان: أبو وقال
ما وهو طبيعي وسحٌر كان، فن أي يف املعنى غريب عىل املشتمل الكالم من بدر ما وهو
ما وهو صناعي وسحٌر املستجيبة،٣ واملواد املتهيئة3 العنارص يف الطبيعة آثار من يظهر
وسحٌر املحدقة، األبصار عن الخفية الوجوه يف وترصيفها املبارشة الحركات بخفة يوجد4
كل وعرض مرة. وبالفعل مرة باللفظ الطاهرة الكريمة األنفس من يبدو ما وهو إلهي
سحٌر هو أمر كل يف قاصيٍة وبلوغ ومهارٍة حذٍق وكل واسع، الرضوب هذه من واحٍد

ساحٌر. وصاحبه
له فقال فشتمهم، الشام أهل إىل الزبري بن هللا عبد بن ثابت نظر املدائني: وقال
املهاجرين ولكن صدقت، فقال: أباك؟ قتلوا ألنهم أتشتمهم عفان: بن عثمان بن سعيد

أباك. قتلوا واألنصار
حني بك أعلم كان أبوك الزبري: بن هللا عبد بن لثابت مروان بن امللك عبد وقال
مكة بأهل يُقاتل أن نهيته إني يشتمني؟ كان لم أتدري املؤمنني، أمري يا فقال: شتمك.
هللا صىل هللا رسول فأخرجوا مكة أهل أما له: وقلت بهما، ينرصه ال هللا فإن املدينة وأهل

دهم. ورشَّ منها فأخرجهم املدينة إىل جاءوا ثم وأخافوه، وسلم آله وعىل عليه
عليه هللا صىل النبي وكان — امللك عبد جد وهو — العاص أبي بن بالَحكم فعرَّض

نفاه. وسلم آله وعىل

قليلها. املروءة: وزمر تحريف. وهو بالنون، «زمن» النسختني: كلتا يف 2

قراءتهما. تتعذر النقط من حروفهما مهملة و«املستجيبة» «املتهيئة» اللفظان هذان «ب» يف ورد 3

يؤخذ. «أ»: يف 4
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له فقال عنه. يدفعوا أن يروا لم بينهم، ُقتل حتى عثمان فخذلوا املدينة أهل وأما
هللا! لحاك امللك: عبد

فقال لعلمَت. بمكة كنَت لو وهللا أما ملعاوية: الوليد بن خالد بن الرحمن عبُد وقال
أجياد منزلك خالد ابن أنت وكنَت األبطح، عني ينشق سفيان أبي ابن أكون كنُت معاوية:

َعِذرة. وأسفله َمَدَرة أعاله
يمِلك أن قبل امللك عبد بن لهشام الفهري5 قيس بن الضحاك ابن قال املدائني: وقال
أكون أن أكره قال: وقميصك؟ شعرك تطيل ِلَم الخالئف، يابن شاب: غالٌم يومئٍذ وهو —

الشاعر: قال كما

م��ركَّ��ب��ا6 ق��ري��ٍش ف��ي غ��راٍس وش��ر ب��ي��ت��ه ع��ن��د ف��اح��ٌش ال��ق��م��ي��ص ق��ص��ي��ر

قيس. ابن الضحاك به هجا الحكم بن مروان خالٍد7 ألبي الشعر وهذا قال:
ثابٍت بن حسان بن الرحمن بعبد صيفي أبي8 بن عطاء مرَّ قال: أيًضا، وحكى
خاليًا الخمر زق زمام وجدت لو عطاء، يا الرحمن: عبد له فقال له، فرٍس عىل وعطاءٌ
ضوالهم، من ضالٌة فإنه فأعرِّفه النجار بني دور به آتي كنت قال: به؟ تصنع كنَت ما
قال: ثابت؟ أم أُفَريْعة أكرب يْك جدَّ أي أخربني ولكن يَْعُدك، لم لك فهو وإال عرفوه9 فإن
فريعة بل أكرب؟ جديك أي تدري ال وأنت الرجال كنائن يف ما يعنيك10 فِلَم قال: أدري. ال

تحريف. وهو «العنزي»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 5

معنى ال تحريف وهو «فركيا»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» ويف واملنبت. األصل املركب: 6
تحريف. وهو «غراس»، مكان «فراش» أيًضا: وفيها له.

الحكم. بن ملروان كنية خالد أبا أن أيدينا بني التي الكتب يف نجد لم 7
اضطراب العبارة ويف صيفي. ابن مر عطاء: ابن قال القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 8

يخفى. ال كما املعنى به يستقيم ال ظاهر
لهم.» «فهو وهو: به للعلم هنا الجواب ُحذف 9

تحريف. وهو «ينهيك»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 10
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ِقًىل؟ عن يطلقها ثم البَْكِر ذراع بمثل يلقاها كلهم أربعٌة قبله تزوجها وقد ثابت، من أكرب
قالت: يطلقونك؟ أزواجك بال فما لجميلة إنك فريعة يا وهللا قومها: من نسوٌة لها فقال

عليهم! هللا ضيَّق يق الضِّ يريدون
واملدينة مكة بني ُرفع إذ يسري ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بينا َفر: السَّ أبو قال قال: أيًضا وحكى
هللا يكذب كان فإنه القرب، هذا صاحب هللا لعن بكر: أبو فقال العاص، بن سعيد أبي قرب
كان فإنه قحافة! أبا هللا لعن بل ال، القوم: يف وهو — أَِسيد بن]11 [خالد فقال ورسوله!
«إذا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول مع يقاتل وال الضيم، يمنع وال الضيف يقري ال
األحياء.» يغضب األموات سب فإن األموات تسبوا وال بالسب، وهم فُعمُّ املرشكون سبني

ولد من الحديث أصحاب من رجًال الحديث بهذا فذاكرت عمارة: بن محمد قال
خالد قال فقال: هي؟ وما قلت: عندكم. ليست زيادة فيه فقال: فعرفه، العاص بن سعيد
قحافة أبا وأن عليني أعىل يف أنه يرسني ما بالحق بعثك والذي هللا، رسول يا أسيد: بن
سبهم فإن األموات، تسبوا «ال وقال: نواجذه، بدت حتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فضحك ولده.

األحياء.» يغضب
وقد — فضة له بخاتٍم ُشترَْي12 بن ُعرام إىل الفزاري هبرية بن عمر رمى قال: وَحَكى

الشاعر: قول هبرية ابن أراد هبرية. ابن إىل ورده َسرْيًا عرام عليه فعقد — ج ُزوِّ

أزرُق ال��ل��ؤم م��ن ض��بِّ��يٍّ ك��لُّ ك��م��ا ��ٍن ُم��ل��عَّ ي��اب��ن ع��ي��ن��اك َزِرق��ْت ل��ق��د

دارة: ابن بقول ُعرام له وعرَّض

ب��أس��ي��ار13 واك��تُ��ب��ه��ا ق��ل��وص��ك ع��ل��ى ب��ه خ��ل��وت ف��زاريٍّ��ا ت��أم��ن��ن ال

يقتيض والسياق القصة، هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف ترد لم مربعني بني التي التكملة هذه 11

القوم. مع يكن لم خالد أبا أسيًدا إن إذ إثباتها
بالنون، «شنري» القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف والذي أوروبا. طبع الطربي تاريخ يف كذا 12

تصحيف. وهو
عليها. ينزي لئال حياءها اخزم أي بأسيار: اكتبها 13
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بغلة فتقدمْت النمريي، ل مَكمِّ بن هالل14 يساير هبرية ابن وكان املدائني: وقال
هللا أصلح فقال: النمريي إليه فالتفت بغلتك. من غض فقال: هبرية. ابن بغلَة النمريي

هبرية: ابن أراد وإنما مكتوبة. إنها األمري،

ك��الب��ا15 وال ب��ل��غ��ت ك��ع��بً��ا ف��ال ن��م��ي��ر م��ن إن��ك ال��ط��رف ف��غ��ض

دارة: بن سالم قول النمريي وأراد

ب��أس��ي��ار واك��ت��ب��ه��ا ق��ل��وص��ك ع��ل��ى ب��ه خ��ل��وت ف��زاريٍّ��ا ت��أم��ن��ن ال

رجل فقال لهم، مجلٍس عىل نمري بني17 من امرأٌة مرت العنربي:16 الوليد وقال
الشاعر، أطعتم وال هللا أطعتم ما وهللا نمري، بني يا املرأة: فقالت الرسحاء.18 أيتها منهم:

أَبَْصاِرِهْم﴾. ِمْن وا يَُغضُّ ِلْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقْل وجل: عز هللا قال
الشاعر: وقال

ك��الب��ا وال ب��ل��غ��ت ك��ع��بً��ا ف��ال ن��م��ي��ٍر م��ن إن��ك ال��ط��رف ف��ُغ��ضَّ

أنت ما فراس، أبا يا خالد: له فقال األهتم، بن صفوان بن بخالد الفرزدق مرَّ وقال:
الفتاة قالت الذي أنت وال الفرزدق: له فقال ،﴾ أَيِْديَُهنَّ َوَقطَّْعَن أَْكَربْنَُه َرأَيْنَُه ا ﴿َفَلمَّ الذي

اْألَِمنُي﴾. اْلَقِويُّ اْستَأَْجْرَت َمِن َخرْيَ إِنَّ اْستَأِْجْرُه أَبَِت ﴿يَا فيه: ألبيها

والتعريض الكناية كتاب ويف ظبيان»، بن «أيوب األرب: نهاية ويف مكمل»، بن «سنان الفريد: العقد يف 14

محمد.» بن «رشيك للثعالبي:
لجرير. البيت 15

الرواة، أسماء ضمن هذا الغيديَّ نجد ولم ،« «الغيديُّ القصة هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 16

الطربي. تاريخ يف كما العنربي الوليد أسمائهم يف وجدناه والذي
أنسب. وهو نمري، بني مجالس من بمجلس العرب من امرأة مرت األرب: نهاية يف 17

ووركيها. إليتيها لحم خفَّ التي الرسحاء: 18
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فقال نحيًفا، مصفرٍّا وكان امللك، عبد بن سليمان عىل مسلم بن يزيد ودخل قال:
املؤمنني أمري يا فقال: هللا. لعنُة املسلمني عىل وسلَّطك َرَسنَك19 أجرَّك رجٍل عىل سليمان:
ما يومئٍذ مني الستعظمت مقبٌل عيلَّ وهو رأيتني فلو مدبٌر، عني واألمر رأيتني إنك
فضعه وأخيك، أبيك بني القيامة يوم يجيء قال: الحجاج؟ فأين قال: اليوم. استصغرت

شئت. حيث
فقال: حاجبه، يوسف أبو أتاه إذ مروان بن امللك عبد عند كنت زياد: بن عباد وقال
امرأٌة فدخلت أدخلها. قال: نعم. قال: جميل؟ أبثينة قال: بثينة. هذه املؤمنني، أمري يا
لها. فألقاه كرسيٍّا. لها ألق يوسف، أبا يا له: فقال جميلة، كانت أنها يُعلم طويلٌة أدماء
ولتك حني األمة منك رجت الذي قالت: جميل؟ منك رجا ما ويحك! امللك: عبد لها فقال

أمرها.
معاوية، عىل دخلوا األنصار من رهًطا إن حسان: بن الرحمن عبد بن سعيد وقال
قتلتم فقد أحد لقتىل ذلك يكن فإن لهم، منكم لكم خريٌ قريٌش األنصار، معرش يا فقال:
عثمان خذلتم سبيًال، صلتكم إىل يل جعلتم ما فوهللا إلمرٍة20 يكن وإن مثلهم، بدٍر يوم
فقال: منهم رجٌل فتكلم صفني. يوم باألمر وَصِليتم الجمل يوم أنصاره وقتلتم الدار يوم
ذكرك وأما تائق.21 وحيَّنا شهيد قتيلنا فإن أحد، لقتىل يكن إن قولك أما املؤمنني، أمري يا
يف األمر فإن عثمان، خذلنا إنا قولك وأما عليها. بالصرب أمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فإن اإلمرة
وأما منه. نعتذر ال ما فذلك الجمل، يوم أنصاره قتلنا إنا قولك وأما قتلته،22 إىل عثمان
ملوٍم ُفربَّ ملتنا فإن ُخْربًا، نأْلُه لم رجل مع كنا فإنما صفني، يوم باألمر صلينا إنا قولك

له. ذنب ال

الدابة. به تقاد امِلْقَود والرسن: تشاء. ما تفعل وشأنك تركك أي رسنك: أجرك 19
كما أثبتنا، ما صوابه تحريف وهو «لدهره»، الكالم: هذا «ب» دون وحدها فيها ورد التي «أ» يف 20

يوليهم ال أنه باإلمرة ويريد إلخ. … اإلمرة ذكرك وأما قولهم: من األنصار جواب يف بعد يأتي مما يؤخذ
األعمال.

مهملة الكلمة تلك وردت القصة هذه وحدها فيها وردت التي «أ» ويف يُستشَهد. أن إىل أي تائق: 21

«مائت». صوابها: لعل أو أثبتنا ما الصواب ولعل النقط. من الحروف
تحريف. وهو «قلمنا»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 22
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حتى فرتضاهم فُردُّوا، ردوهم. معاوية: فقال مغضبًا ثوبه يجر وأصحابه هو قام ثم
منطقه من فرغ ما وهللا فقال: قريٍش من رهٍط عىل معاوية وأقبل انرصفوا. ثم رضوا

مجليس. بي ضاق حتى
من قوٍم مع عبادة بن سعد بن قيس دخل حسان: بن الرحمن عبد بن سعيد قال
لقد فوهللا ِقبيل، ما تطلبون لَم األنصار، معرش يا معاوية: فقال معاوية. عىل األنصار
يف تلظَّى املنايا رأيت حتى صفني يوم جندي23 قتلتم ولقد عيلَّ، كثريًا معي قليًال كنتم
قلتم: ميله26 حاولتم ما هللا أقام إذا حتى األشايف25 وخز من بأشد وهجوتموني24 أسنتكم،
ما نطلب قيس: فقال الِعذَْرة.»27 الَحِقني «أبَى هيهات، ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول وصية فينا ارع
فلو لك عداؤنا وأما األحزاب، إليك به تُمتُّ بما ال سواه، ال هللاُ به الكايف باإلسالم ِقبلك
جندك قتلنا وأما ه، حقُّ ويثبت باطله، يزول فقوٌل إياك هجاؤنا وأما عنك، كففنا شئت
كرٍه فعىل لك األمر استقامة وأما هللا، طاعة طاعته أن نرى رجل مع كنا فإنا صفني يوم
رعاها، به آمن فمن فينا، وسلم آله وعىل عليه هللا صىل هللا رسول وصية وأما منا، كان
فدخل معاوية فقام فشأنَك. تحجزك، يٌد هللا دون فليس العذرة»، الحقني «أبى قولك وأما

معه. كان ومن قيٌس وخرج
مروان بن امللك عبد عىل الكالبي الحارث بن ُزَفُر َدَخل القريش: خالد بن محمد وقال
كان لو زفر: فقال خالد، بن هللا عبد بن وأمية أسيد بن خالد بن هللا عبد بن خالد وعنده
امللك: عبد فقال املتمني. شاء ما لكانا هللا عبد عبادة ملصعب وكان مصعب سخاء هللا لعبد
للضحاك كان لو ولكن عبثًا، إال هللا عبد عبادة كانت وال لعبًا، إال مصعب سخاء كان ما

تحريف. وهو «جدي»، «أ»: يف 23

تحريف. وهو «ولهجوتموني»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 24

تحريف. وهو بالثاء، «األثايف» «أ»: يف 25

العقد عن والتصحيح تصحيف. وهو بالثاء، «مثله» القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 26

بوالق. طبع ص١٤٦، ج٢، الفريد،
تحريف وهو الغدرة؟» الحقني «بأي القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف العبارة هذه وردت 27

نزل رجًال أن وأصله العذر. والِعذرة: املحقون، اللبن والحقني: األمثال. مجمع عن والتصحيح ترى، كما
عندهم، وطاب يف محقونًا اللبن وكان عندهم، لبن ال أن وزعموا عليه فاعتلوا لبنًا، فاستسقاهم بقوم
يكذبكم لديكم املحقون اللبن إن يقول: له. عذر وال يعتذر الذي للكاذب يُرضب مثل وهو املثل. هذا فقال

العذرة.» الخبري «أبى الفريد: العقد يف والذي عذركم. يف
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صحبة ملروان كانت لو زفر: فقال بالشام، أربابًا قيس لكانت مروان رجال مثل قيٍس بن
لوال خالد: فقال ومرصعه، صحبته مثَل له أحب ما وهللا امللك: عبد فقال لكان، الضحاك
أنفسكما، عىل اربَعا29 زفر: فقال والكالَم. تركناك ملا مرًعى28 يبرص ال املؤمنني أمري أن

والبرصة. وسجستان خراسان خيانة عىل ذيولكما واسحبا وخليفتنا ودعانا
رجع: ملا قريش من رجل له فقال حينًا، املدينة عن للزبري موىل غاب املدائني: وقال
فال املوىل: قال رجعتك. يحبون ال قوًما وفارقت طلعتك، يبغضون قوًما أتيت لقد وهللا أما

بخري. فارقُت من عىل هللا أخلف وال عينًا، عليه قدمت ممن هللا أنعم
أبيه وبني بينه فجرى امللك، عبد بن سليمان عند حوشب بن َمْرثَد كان املدائني: قال
بأبيك، منك بك أشبه ألنا وهللا قال: بابني، أنت ما وهللا أبوه: له فقال تسابَّا، حتى كالٌم

البنه. إنك هللا، قاتلك سليمان: له فقال أمك. عىل أبيك من أمي عىل أغري كنت وألنت
خبيث، يا مرثد: له فقال 30. َحَلِقيُّ يا ثمامة: له فقال ثمامة، أخاه مرثد وسابَّ
ألقحتها وقد أمك، عىل حوشب غلبني ولقد البني، إنك فوهللا الصبيان؟ ُمسابَّة أتسابُّني

بك.31
قميصك، ت قرصَّ لو امللك: عبد بن هشام بن شاكر ألبي امَلنْتُوف32 عياش ابن وقال

دوسه؟ من ينفعك وما قال: الطني، يف تدوسه قال: طوله؟ من يرضك ما له: قال

الحارث: بن زفر قول إىل العبارة بهذه خالد يشري 28

ه��ي��ا ك��م��ا ال��ن��ف��وس ح��زازات وت��ب��ق��ى ال��ث��رى دم��ن ع��ل��ى ال��م��رع��ى ي��ن��ب��ت وق��د

فيها وانترص الضحاك فيها ُقتل التي راهط مرج وقعة بعد فرَّ حني زفر قالها أبيات من البيت وهذا
الضحاك. أصحاب من زفر وكان مروان،

أمية. وأخاه خالًدا يخاطب اربعا: 29
األتان يف والحالق رحمها. يف داء فأصابها الُحُمر تداولتها إذا حلقية، أتان ويقال: قبيح، بداء يتهمه 30

فاد. السِّ من تشبع أال
الكالم. يستقيم وبذلك ألب، أخوان وثمامة مرثًدا أن القصة من يتضح 31

«املثبوق»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف والذي أوروبا. طبع الطربي، تاريخ يف كذا 32

تحريف. وهو
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يقول: الذي من باهلة: من لرجل فقال قريش، من رجل تبالة33 عىل كان وقال:

ف��ارح��ل ي��ع��ف��ر ب��ن ب��اه��ل��ة دور ف��ي غ��ن��ي��م��ًة ت��ن��ال أن ت��رج��و ك��ن��ت إن
م��ج��ه��ِل ف��ي أص��ب��ح��وا ق��ت��ي��ب��ة ل��وال وأب��وه��ُم أم��ه��م ق��ت��ي��ب��ة ق��وٌم

يقول: الذي أظنه أني غري أدري ما الباهيل: فقال

وال��ح��رُم34 ال��ل��ي��ل ل��وال س��خ��ي��ن��َة ع��ل��ى ك��اذب��ٍة غ��ي��ر ش��ددن��ا م��ا ش��دًة ي��ا

مطر،35 أبا إيًها ِمْسَمع: بن مالك له فقال فأكثر، يوًما التيمي ظبيان ابن وتكلم قال:
يف اجتمعت وائل بن بكر أن ولو جئت، إليك ما وهللا فقال: نصيبًا. الكالم يف للقوم فإن
أنا ظبيان: ابن فقال كنانتي. سهام من سهٌم أنت إنما مالك: له فقال ألتيتهم. بقاٍل بيت
ما هللا وايم لخرقتها، فيها قعدُت ولو لطلتُها فيها قمُت لو فوهللا كنانتك؟ سهام من سهٌم

ريقك. له ويجف شفتاك به تذبل يَُرش،36 لم بسهٍم أرميك حتى تنتهي أراك

«املثبوق»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف والذي أوروبا. طبع الطربي، تاريخ يف كذا 33

تحريف. وهو
مكان سجية» و«عىل شدة»، «يا قوله مكان «تأييده» القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 34

طبع ص٧٦، ج١٩، األغاني، عن نقًال أثبتنا ما صوابه الكلمتني كلتا يف تحريف وهو سخينة»، «عىل قوله
وفوق الرقة يف العصيدة دون وهو الدقيق من يُتَّخذ طعام والسخينة: زهري. بن لخداش والبيت بوالق.
أربعة أبيات من البيت وهذا الطعام. لهذا اتخاذهم لكثرة به تعريَّ كانت لقريش لقب وهو الحساء.

البيت: هذا بعد الثالثة األبيات ذي هي وها ثَم. فانظره طويل خرب يف األغاني يف وردت

الخدم شالت هشاًما ثففنا أنا ولو بالوليد هشام يتقينا إذ
السمم أطرافها يف األسنة زرق نبطحهم املرج وبني األراك بني

واكتتموا الجرس فأخفوا مر وبطن رشًفا سالك بجيش سمعتم فإن

إنما «ب»: يف والذي للمربد. الكامل عن الكنية هذه أثبتنا وقد تحريف. وهو فطر»، أبا «إنها «أ»: يف 35

القوم. ينتظر
القول. من سهًما هنا ويريد له. أرسع ليكون الريش عليه وضع إذا يريشه، السهم راش يقال: 36
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وال أشجعهم وال بأجودهم أنت ما فوهللا تميًما؟ ُسدَت يشء بأي لألحنف: رجٌل وقال
ما تركي قال: فيه؟ أنا ما خالف وما قال: فيه. أنت ما بخالف قال: أرشفهم. وال أجملهم

يعنيك. ال ما أمري من عناك كما الناس أمور من يعنيني ال
األبرش له فقال [الكلبي]، األبرش وعنده هشاٍم عىل الهجيميُّ خالد بن ُعليم ووفد

القائل: من الُهجيم، بني أخا يا الكلبي:

ب��ع��م��ان ج��م��ع��ه��م أص��ب��ح ب��ع��م��ان ش��رب��ٍة أو ب��أك��ل��ٍة ي��س��م��ع��ون ل��و

وتجزُّون38 النساء تُعِربون37 كلٍب معرش يا ولكنكم يقوله لنا نعم، قال: يقوله؟ ألكم
قال خرجا فلما هشام فضحك املاء. وتبيعون العشاء وتؤخرون العطاء، وتكدرون الشاء

بقية. عندك كان لو بىل، قال: بقية؟ عندك كانت أما الهجيم، بني أخا يا األبرش:
تعيب فجعلت سنها، من أعىل ِسنُّه كانت وقد تنازعه، زياد إىل زوجها امرأٌة قدَّمت
شطَري وخري آخرها املرأة شطري رش إن األمري، أيها زوجها: فقال فيه، وتقع زوجها
إذا الرجل وإن خلُقها، وساء لسانُها، وحدَّ رحُمها، عقمت كربت إذا املرأة آخره. الرجل

جهله. وقلَّ حلُمه وكثر رأيُه استحكم سنُّه كربت
فقالت: الركبة. حديدة الوثبة، رسيعة الثَّْقبة، َلَسِلَسة إنِك المرأته: َهْمدان أعىش وقال

وقال: فطلقها الطاقة.39 قليل اإلفاقة بطيء اإلراقة لرسيع إنك وهللا

ال��ن��ض��ال ع��ن��د ن��ب��الُ��ك وط��اش��ْت ال��ج��الِل أمَّ ع��ه��ُدك ت��ق��ادم
��م��ال41 ال��شِّ ذات ط��رح��تُ��ك ب��أن��ي ف��اس��ت��ي��ق��ن��ي ح��ب��ل��ك 40 بُ��تَّ وق��د

بالياء تعريون األصل: ويف بظرها. طال إذا معربة، امرأة يقال: ختانهن، ترتكون أي النساء: تعربون 37

تحريف. وهو املثناة،
أثبتنا. ما صوابه ولعل تحريف، وهو «وتجرون»، النسختني: كلتا يف 38

تحريف. وهو «الطاعة»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 39

حنينك. فحنى رواية: يف 40

األبيات: هذه فيها وردت التي «أ» يف الشطر هذا ورد 41

التبال داب فرضتك بأني
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ال��ف��ص��ال إث��ر ال��نِّ��ي��ُب ح��نَّ��ِت42 م��ا ـ��ن ت��ك��ذب��ي��ـ ف��ال رج��وع ال وأن

هلعة، جزوٌع ُمنَعة لسئوٌل علمُت ما إنك أما المرأته: رجل قال غريه: عن الغالبيُّ قال
وإن لهدية44 منك زادي كان إن وهللا أما فقالت: الهبنقعة. وتقعدين 43 فِقيَّ الدِّ تمشني

يهودية. خبيثة البن فإنك لَحِذيَّة،45 منك ُحظوتي كانت
فقدم البحرجان،46 وأقطعها الدهاقني من لرجل أرًضا كرسى قبض املدائني: وقال
طريقه عىل الرجل له فقعد يوًما كرسى فركب كرسى، بباب فأقام متظلًما األرض صاحب
فوقف فخذه، عىل يده ووضع ركبته، بصدره صك حتى عليه شد حاذاه فلما يكلمه،
فأقطعتها قبضتها آبائي من ورثتها ألجدادي كانت أرٌض له: فقال وكلمه، كرسى له
وآبائك؟ أجدادك أيدي يف األرض هذه كم مذ كرسى: له فقال عيلَّ، ارددها البحرجان؟
تدعها أن يف عليك فما طويًال، دهًرا أكلتموها لقد وهللا كرسى: له فقال طويًال، دهًرا فذكر
علمت قد امللك، أيها فقال: عليك، يردها ثم بها يستمتع ُسنَيَّاٍت عاِريًَّة البحرجان يد يف
عنكم ودفعه عدوكم، حد من كفاكم وما البيت، أهل طاعتكم يف جور بهرام بالء حسن
ملكك أعرته لو عليك كان فما آبائك، طاعة يف ذلك قبل آبائه بالء وحسن الرتك، كيد
السهم بهذا رميتني أنت بحرجان، يا كرسى: فقال إليك؟ يرده ثم به يستمتع سنياٍت

[فردها]. أرضه عليه اردد

األعشني. شعر ضمن أوروبا يف املطبوع همدان أعىش شعر عن والتصويب له. معنى ال تصحيف وهو
شعر عن والتصحيح تحريف. وهو للبنت»، حييت «ما األبيات: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 42

النياق. من املسنة وهي ناب، جمع والنيب: األعشني. شعر ضمن أوروبا يف املطبوع همدان أعىش
ا مادٍّ مرتبًعا جلس أو مزهوٍّا جلس إذا الهبنقعة، وجلس مرسًعا. مىش إذا كزمكي، الدفقي، مىش يقال: 43

تربعه. يف رجليه إحدى
كما بإطعامها وازدهائه ندرته يف الهدية يشبه زوجها لدى طعام من تناله ما أن العبارة بهذه تريد 44

هذا الهدية. قبيل من هو بل واجب، غري إطعامها أن يرى زوجها وأن أهدى، بما الهدية صاحب يزدهي
تحريف. فيها يكن لم إن العبارة هذه معنى من لنا يلوح ما

كان إنه أي الغنيمة، من القسمة معانيها من والحذية: أثبتنا. ما الصواب ولعل «تحدية»، األصل: يف 45

الرسج، تحت الكساء من القطعة ومعناها والدال، بالجيم «الجدية» تكون وقد يغنم. مما القليل يعطيها
التافه. اليشء أي

كما النوتي، معناها فارسية كلمة وهي املالحني، ورئيس كرسى سفن صاحَب هنا بالبحرجان يريد 46

الستاينجاس. اإلنجليزي الفاريس املعجم يف
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من إال منكم الشعر يقول ما األعاجم: أبناء من لرجل القحاطنة47 من رجل قال
الشعر يقل [لم] من كل وكذلك الثنوي: له فقال إلينا. فنزع منا رجٌل بها زنى أمه كانت

الشعر. يقل لم ثم فمن إلينا، فنزع به فحملت منا رجٌل بأمه زنى فإنما منكم،
فلم الجنة دخلت كأني النوم يف رأيت العجم: أبناء من لرجٍل العرب من رجٌل وقال
يف هم ترهم، لم ثم فمن قال: ال. قال: الغرف؟ أصعدت الثنوي: له فقال ثنويٍّا. فيها أر

الغرف.
48 ماجنًا وكان ُمَعيْط، أبي آل من قريٍش من رجٌل إال قطعني ما عياش: ابن قال
فأمر الفزاري هبرية ابن به أتى50 الذي التبان49 بيان عىل وقفت أني وذاك خمٍر، شارب
يقول الذي الشقي هذا إىل أنظر قلت: الجراح؟ أبا يا هنا ها وقوفك ما يل: فقال بصلبه،
فقال: — به أعرِّض وأنا — والزنا الخمر بتحليل قلت: نبوته؟ يف به أتى وما قال: نبي. إنه

واألبرص. األكمه يربئ حتى منه ذلك يُقبل ال وهللا ال،
أبرص. عياش ابن املدائني: قال

يهزأ وهو — زياد ابن له فقال زياٍد، بن هللا عبيد عىل الدؤيل األسود أبو دخل وقال:
فعرف العني؟ عنك بها تنفي تميمًة علقت فلو جميًال، العشية األسود أبا يا [أمسيت به:

األمري! هللا أصلح فقال: به]، يهزأ أنه

وم��ن��ط��ل��ِق آٍت م��ن ال��ج��دي��دي��ن م��رُّ ب��ه��ج��ت��ه ف��ارق��ُت ال��ذي ال��ش��ب��اب أف��ن��ى
ال��َح��َدِق ل��دغ��ُة51 ع��ل��ي��ه تُ��خ��اف ش��ي��ئً��ا اخ��ت��الف��ه��م��ا ط��ول ف��ي ل��ي ي��ت��رك��ا ل��م

النقط. من الحروف مهملة الكلمة هذه وردت «ب» ويف القحاطبة، «أ»: يف 47

يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو حارىا»، «ما القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 48

السياق.
الكتب، من راجعناه فيما نجده ولم بيان»، «ابن القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 49

هو هذا: وبيان األخبار. وعيون الِفرق بني والفرق األثري البن الكامل عن نقًال أثبتنا ما الصواب ولعل
إنه يقول وكان الزائغة، املقاالت من ذلك وغري القرآن بخلق قال من أول وهو التميمي، سمعان ابن

ِللنَّاِس﴾. بَيَاٌن ﴿َهذَا تعاىل: بقوله إليه املشار
الذي أن الكتب يف وجدناه والذي تحريف. وهو «أرى»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 50

١١٩ه. سنة ذلك وكان الفزاري، هبرية ابن ال هللا عبد بن خالد هو هذا بيانًا صلب
«لذعة». رواية: يف 51
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بردة أبي بن بالل وبني النخعي الهيثم بن العريان بني وقع املدائني: وقال
عىل يومئٍذ وخالٌد القرسي52 هللا عبد بن خالد يدي بني كالٌم األشعري موىس أبي بن
العريان فقال — خالد ُرشطة عىل العريان وكان بالل، عىل متحامًال وكان — العراق
د محدَّ وال القدمني أرَوح وال املنخرين، منترش وال الراحتني بأبيض أنا ما وهللا إني لبالل:
كالٌم ولكن وهللا، ال قال: بهذا؟ أتعنيني53 عريان، يا بالل: فقال َقَطط. جعٍد وال األسنان
وتشتم أباك، وأشتم بردة أبا تشتم أن أتريد عريان، يا بالل: فقال بعًضا. بعضه يتلو
موىس أبا أجعل ما وهللا إني العريان: فقال يكون. ال ما وهللا هذا جدك؟ وأشتم موىس أبا

الدارمي:54 مسكنٌي قال كما ذلك يف ومثلك فمثَيل الهيثم، فداء بردة أبا وال األسود فداء

نَ��ِط��ْق55 ِج��دُّ ي��ع��رف��ن��ي ول��م��ن أن��ك��رن��ي ل��م��ن م��س��ك��ي��ٌن أن��ا
ل��نَ��َف��ْق ع��رض��ي ال��ن��اَس أب��ي��ع ل��و إن��ن��ي ع��رض��ي ال��ن��اس أب��ي��ع ال

معاوية يف كالٌم أصحابه من رجل وبني الجراح بن وكيع بني جرى املدائني: قال
لعن وسلم وآله عليه هللا صىل هللا رسول أن يبلغك ألم لوكيع: الرجل فقال واختلفا،
رسول إن وكيع: فقال والسائق؟ والقائد الراكب هللا لعن فقال: وعتبة ومعاوية سفيان أبا
الرجل: فقال رحمًة!» — عليه أو له — ذلك فاجعل عليه دعوُت عبٍد «أيما قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا

جوابًا. إليه يَحر فلم رحمًة؟ لهما ذلك فكان والديك لعن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن أفيرسك
إن فقال: صعصعة؟ يا القول وبََهَرك فقال: فَعرق، معاوية عند صعصعة تكلم

باملاء. احٌة نضَّ الجياد
بعد للوزير جمعتها وإنما كلَّها، الِفَقر هذه عليه قرأُت وقد السريايف، لنا قال هكذا

وروايتها. إحكامها

تصحيف. وهو «القشريي»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 52

الكالم. سياق معناه يناسب ال إذ تحريف وهو «استعن»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 53

تحريف. وهو «الدانقي»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 54

البيتان: هذان وحدها فيها ورد التي «أ» يف البيت هذا ورد 55

نطق؟ حد يل تبادر وملن تعرفني ملن مسكني أيا

الدارمي. مسكني ترجمة يف األغاني عن والتصحيح تحريف. وهو
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له فقال مروان، بن امللك عبد عند من خارًجا الحجاج شهدت هللا: عبد بن عيل قال
يكفوا أن إىل فقال: محمد؟! أبا يا العراق أهل تقتل متى إىل معاوية: بن يزيد بن خالد

الخمر. يرشب كان إنه أبيك يف قولهم عن
فقال: — هجاهم قد وكان — ثابٍت بن حسان مزينة ْت أَرسَ املدائني: قال

خ��ض��ي��ُب ب��ه يُ��ط��اف َف��ِل��ٌج وال خ��ط��ي��ُب ف��ي��ه��ا يُ��رى ال م��زي��ن��ة
ال��ح��ب��ي��ب ي��ع��دل��ه ال��ت��ي��س ي��رون ف��ي��ه��م األح��س��اُب تَ��ْه��ِل��ك أن��اٌس

حسان: لهم فقال وقاموا، فغضبوا بتيس. نفاديه فقالوا:56 يفتدونه الخزرج فأتتهم
أخاهم. إليهم وادفعوا أخاكم خذوا إخوتي، يا

وكان — امرأته وبني أبان بن منظور بني الخطاب بن عمر فرَّق املدائني: وقال
وجدَت كيف له: فقال منظور فلقيه هللا، عبد بن طلحة فتزوجها — أبيه بعد عليها َخَلف

فأفحمه. أبيك. ُسْؤر وجدَت كما فقال: ُسْؤري؟
املقوِقس إىل وسلم آله وعىل عليه هللا صىل النبي بعثني بلتعة: أبي بن حاطب وقال
إيلَّ كتب قال: ثم فضحك رسالته، وأبلغته ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بكتاب فأتيته اإلسكندرية، ملك
البحر عيلَّ يسلط أن هللا يدعو أن نبيٍّا كان إن يمنعه فما دينه، عىل أتبعه أن صاحبك
فربطوه اليهود أخذته إذ عيىس صنع فما قلت: ملكي؟ ويأخذ مئونتي فيكتفي فيغرقني
عليها صلبوه التي خشبته وحملوا شوك، إكليل عليه وجعلوا رأسه، وسط وحلقوا حبل يف
حتى بحربة حيٍّا طعنوه ثم الخشبة، عىل نصبوه حتى يبكي وهو أخرجوه ثم عنقه، عىل
ويظهر مئونتهم فيكفى ويهلكهم فينجيه هللا يسأل أن منعه فما زعمكم، عىل هذا مات،
فقتله يقتله أن امللَك امللِك امرأة سألت حني زكريا بن يحيى منع وما عليهم؟ وأصحابه هو
الناس؟ ويُهلك ينجيه أن تعاىل هللا يسأل أن يديها؛ بني ُوضع حتى إليها برأسه وبعث

الحكماء. عند من إال الحكيم يخرج وما لحكيٌم، وهللا إنه وقال: جلسائه عىل فأقبل
وهو — ِقبَله57 ما الرحمن عبد بن الجنيد أصحاب من رجٍل عىل أبطأ املدائني: قال
عىل فدخل خزيمة، بن أسد بني من عمٍرو بن زامل للرجل يقال وكان — خراسان عىل

مزينة. بنو وهم آرسوه، أي «فقالوا»: 56

العطاء. من الجنيد قبل ما أي قبله: ما 57
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موعًدا يل يرضب أن األمري رأى فإن انتظاري، طال قد األمري! هللا أصلح فقال: يوًما الجنيد
الجنيد عىل ودخل أهله، إىل متوجًها زامٌل فخرج الحرش. موعدك فقال: فعل. إليه أصري

األمري! هللا أصلح فقال: أصحابه من رجٌل ذلك بعد

زام��ِل ك��م��ي��ع��اد ف��م��ي��ع��اٌد وإال ف��اع��ًال ك��ن��َت إن م��ن��ك ب��خ��ي��ر أرح��ن��ي

إىل يُْعهده وبعث بريًدا أثره يف الجنيد فأبرد بأهله. لحق قال: زامل؟ فعل وما قال:
فنزلها. بنيسابور [فأُْدِرك]59 بها، يُدَرك التي الكورة58

عىل أتعطي فقيل:60 بيشء، له فأمر بشعٍر، السالم عليه عيل بن الحسن رجٌل وامتدح
الرش. لنفي الخري أبتغي فقال: الشيطان؟ كالم

من ظهر قد كحًال عينه مأل وقد حنيفة أبي بن حماَد العبْدانيُّ أتى املدائني: قال
ثَكىل. ولكني ال، قال: نَُفساء. امرأة كأنك حماد: له فقال جماعٌة. حماٍد وعند عينه، محاجر

حنيفة. أبي عىل قال: من؟ عىل قال:
يف يبول أنه62 وتزعم تزويجك تشكو ابنتك إن ليحيى:61 الحكم بن مروان وقال

دثاره.٦٣ من أعظم هو فيما منها يبول فهو قال: ِدثاره.63
الحطب. حمالة عمته معاوية هذا عقيل: فقال لهب. أبو عمه عقيٌل هذا معاوية: وقال
كربت جعفر: أبو فقال خطوه، يف فقارب جعفٍر أبي عىل زائدة بن معن ودخل قال:
لبقية. فيك إن قال: أعدائك. عىل قال: لَجْلد. وإنك قال: طاعتك. يف قال: معن. يا سنك

املؤمنني. أمري يا لك هي قال:

وكفله. نه أمَّ إذا أعهده، يقال: نه. يؤمِّ بها يُدرك التي الكورة إىل بعث أي الكورة: إىل يعهده بعث 58

يقتيض الكالم وسياق القصة، هذه «ب» دون وحدها فيها وردت التي «أ» يف الكلمة هذه ترد لم 59

إثباتها.
من سقط قد القائل اسم لعل أو خطأ، وهو «فقال»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 60

لنا. يظهر كما الناسخ
مروان. أخا الحكم بن يحيى يريد 61

زوجها. أي أنه: 62
صوابه تحريف وهو املوضعني، كال يف «داره»، القصة: هذه «ب» دون وحدها فيها وردت التي «أ» يف 63

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما
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سفيان: قال قومك! إىل الناَس أرسع ما املهلَّبي: معاوية بن لسفيان املنصور قال

��ادا ُح��سَّ ال��ن��اس ل��ل��ئ��ام ت��رى ول��ن ��دًة م��ح��سَّ ت��ل��ق��اه��ا ال��َع��ران��ي��ن64 إن

صدقَت. فقال:
هللا وعبد العاص بن عمرو وفيهم معاوية مجلس قريش من قوٌم حَرض املدائني: قال
احمدوا عمرو: فقال هشام، بن الحارث بن الرحمن وعبد الجمحي أمية بن صفوان بن
العوراء، عن ويتصامم القذى، عىل يغيض65 من أموركم وايل جعل إذ قريش معرش يا هللا
اء، َ الرضَّ إليه ملشينا هذا يكن لم لو صفوان: بن هللا عبد قال الخدائع. عىل ذيله ويجر
مال يطعمك ال من بأمرنا يقوم أن ورجونا ، امِلَجنِّ ظهر له وقلبنا الخمر، له ودببنا66

مرص.
أنفسكم؟ من تنصفون ال متى حتى قريش، معرش يا معاوية: وقال

عليك، وأفسدونا علينا أفسدوك عمٍرو وذوي َعمًرا إن الحارث: بن الرحمن عبد فقال
ثم أطعمته مما67 أطعمنا قال: ناصح. يل َعمًرا إن فقال: هذه؟ عىل أغضيت لو كان ما
ترى كأنك خواصها يف بأياديك قريٍش عوامَّ ترضب معاوية يا إنك نصيحته، بمثل خذنا
ولكأنك ضخم، إناء يف َفْعم إناء من لتفرغ69 إنك هللا وايم لئامها، دون جاَرْوك68 كرامها أن

األنوف. بعرانني تشبيًها عليتهم، القوم: عرانني 64

الهدى». عىل «يقيض نسخة: يف 65

الخمر»، له «ودببنا مكان الحمى»، له «ووهنا «ب»: دون الكالم هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 66

إليه ودب الرضاء خصمه إىل مىش يقال: السياق، يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه الناسخ من تحريف وهو
من واراك ما والخمر: امللتف. الشجر والرضاء: ليختله. مستخفيًا إليه مىش إذا وامليم، الخاء بفتح الخمر

ونحوه. جرف
تحريف. وهو «منذ»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 67

بعض ويف تريد. فيما معك جروا أي وجاروك: القصة. هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف كذا 68

لحربهم. واتقاءً منهم خوًفا كرامهم يعطي أنه يريد حاربوك، الكتب:
كما أثبتنا ما والصواب معنى. له نتبني ولم «لتغرغر»، وحدها: القصة هذه فيها وردت التي «أ» يف 69

الفريد. العقد يف

558



والثالثون التاسعة الليلة

ثم إليك! أهلك أحوج ما أخي،70 يابن معاوية: فقال تُنْظرك. ال ثم عقالها ُحلَّ قد بالحرب
معاوية: أنشد

وال��ت��ك��رُّم؟ ال��ح��ي��ا م��ن��ا س��ف��ٍه ع��ل��ى ت��ش��اي��ع��وا ُق��ري��ٍش م��ن رج��اًال أغ��رَّ

الحجاج وعند — يحدثه مروان بن امللك عبد عند الزبري بن عروة كان املدائني: وقال
الزبري بن هللا عبد يعني — بكر أبو قال حديثه: بعض يف عروة له فقال — يوسف بن
تقول أيل عروة: فقال لك! أمَّ ال الفاسق؟ ذلك تكنى املؤمنني أمري أعند الحجاج: فقال —
أنت لك أم ال بل وعائشة؟! وأسماء وصفية خديجة الجنة عجائز ابن وأنا لك، أمَّ ال هذا

الطائف. زبيب بَعَجم املستفرمة71 يابن
ظلمك ما رجٌل: له قال صنع، ما الواعظ بغيالن امللك عبد بن هشام صنع ملا وقال:
جاهٌل إنك هللا! قاتلك غيالن: فقال مستحق، وأنت إال املؤمنني أمري عليك سلط وال هللا

األخدود. بأصحاب
عليه ما طبق: ومعها لها قلت أمٍة، من كلمٌة أعجبتني العاص: بن عمرو قال

إذن؟ غطيناه فِلَم قالت: جارية؟ يا
علمَت أنى فقال: ببعضه، معاوية فأخربه عليه دخل ثم معاوية يف الزبري ابن وقع

كهانة؟ الحكيم ظن أن علمَت أما معاوية: فقال ذلك؟
قال: وصفني؟ الجمل حرب ويف وعثمان عيل يف تقول ما العزيز: عبد بن لعمر وقيل

فيها. لساني أغمس أن أكره فأنا عنها، يدي هللا كفَّ ِدماءٌ تلك
بعد طلقتني الخندف، أبا يا له: فقالت الخندف، أم امرأته الِخنْدف أبو طلق وقال:

غريه. ذنٌْب عندي لك72 ما فقال: سنة؟! خمسني

الفريد. العقد يف كما أثبتنا ما والصواب معنًى. له نفهم ولم أخي»، «يابن مكان براح» «يا األصل: يف 70

بنفسك.» تفجعهم «فال قوله: إليك!» أهلك أحوج «ما قوله: وبعد
كتبه بعض يف الحجاج بها شتم قد مروان بن امللك عبد كان عبارة الطائف: زبيب بعجم املستفرمة 71

ليضيق. فرجها يف تضعه أي به، تستفرم كانت ه أمَّ أن ويريد نواه. الزبيب: وعجم إليه.
لك!» «تبٍّا القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 72
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مرٍج يف كثريٌة قال: خنازيرك؟! فعلْت ما مالك، يا فقال: األخطل جريٌر لقي وقال:
كثريٌة قال: أعنازك؟ فعلْت ما َحْزرة، أبا يا األخطل: قال ثم منها. قريناك شئت فإن أفيح،

بعضها. عىل أنزيناك73 شئَت فإن أروح، واٍد يف
فقال: عليٍّا ذلك فبلغ دعابًة، فيه فقال: عليٍّا العاص بن عمرو ذَكر الشعبي: وقال
الِعفاس من يمنع هيهات! وأُمارس، أُعاِفس دعابٍة ذو تَْمراحٌة تَْلعابٌة أنى النابغة أن زعم
واعظ له هذا عن هذا ففي قلٌب له كان ومن والحساب البعث وخوف املوت ذكر وامِلراس
البأس يوم كان فإذا فيكذب، ويحدِّث فيُخلف، ليعد إنه الكذب، القول ورش أما وزاجر،
نفسه يف مكيدته فأعظم ذاك كان فإذا الرجال، بهام السيوف تأخذ لم ما وآمٌر زاجٌر فإنه

استَه. القوم يمنح أن
كانت كيف فقال: لقيه ثم بأضحية، رجل إىل [الضبي] ل املفضَّ بعث املدائني: قال

الشاعر: قول وأراد الدم. قليلة فقال: أضحيتك؟

دم��ا وال ل��ح��ًم��ا ل��ل��ض��ب��ي ال��ل��ؤم م��ن ت��ج��د ل��م ب��ال��س��ي��ف ال��ض��ب��ي ذُِب��ح ول��و

ومعه السالم عليه طالب أبي بن عيل أخيه عىل طالب أبي بن عقيل مر املدائني: وقال
فال. وتييس أنا أما عقيل: فقال أحمق. ثالثتنا أحد إن عيل: له فقال تيٌس،

فينا هللا أكثر ال حمران: له فقال املسجد. يف يوًما ُحمران قيٍس عبد بن عامر وكلم
ما حمران لك يقول عامر، يا القوم: له فقال مثلك! فينا هللا أكثر لكن عامر: فقال مثلك!
فقيل خفافنا. ويخرزون ثيابنا ويحوكون74 طرقنا يكسحون نعم، فقال: مثَله؟ تقول ال

بنا! تظنون ال مما نعرف ما أكثر ما قال: هذا! مثل تعرف أنك نرى كنا ما له:
األحوص: فقال البغُل فأدىل بغٍل، عىل وهو األحوص عىل عطية بن جرير َمرَّ وقال:

إليك. أحب والخامسة جرير: قال قوائم. خمس عىل حزرة أبا يا بغلك

أثبتنا ما صوابه تصحيف وهو والراء، بالقاف «أقريناك» القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 73

السياق. يقتضيه كما
ظاهر. تحريف من فيها ما يخفى وال «ويحولون»، القصة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 74
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وينشد: بامرأة يفسق وهو باألحوص75 جريٌر ومر

ق��رِت ال��ع��ي��ن ب��ه م��ا ش��يء وأح��س��ن ب��ع��ي��ن��ه��ا ي��ق��ر م��ا ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ر

ذلك؟ تفعل أفرتاك البَْكر، ذراع مثل عىل تقعد أن بعينها يقر فإنه جرير: له فقال
وانبعاٌث غزارٌة فيه وله الفن هذا يحفظ كان الكبار76 من رأيت من الوزير: فقال
شبيهًة أشياء يفتعل77 أنه قوته من ويبلغ هذا، عىل عباد ابن قلت: اإليراد؟ عىل وجسارٌة
عند قبول وال لراويه حالوة وال فيه خري ال الكذب فقال: حرض. من عىل الرضب بهذا

سامعيه.
أرسلُت يشء ألي أتدري فقال: فأتاه، علقمة أبي إىل بردة أبي بن بالل أرسل وقال:
ذاك قلت إذ أما فقال: بك. أليسء ولكن أخطأَت قال: خريًا. بي لتصنع نعم، قال: إليك؟
فكان به؟! َسِخر أيقال الوزير: فقال باآلخر. أحدهما فسخر حكمني، املسلمون حكَّم لقد
يقال وإنما كالٌم، أيًضا منه وسخر رواه، قد التصنيف وصاحب حكاه زيد أبا أن الجواب

جائز. فكالهما وإال وجل عز هللا كتاب يف ألنه أفصح هو
الخري تسبق أن إليك أحب أيما فراس، أبا يا للفرزدق: الحنفي بيض بن حمزة وقال
أيما حدِّثني ولكن مًعا. نكون بل يسبقني، أن وال أسبقه أن أريد ما قال: يسبقك؟ أم
الرجل؟ ُقُمدِّ عىل قابضًة تجدها أو حرامك، عىل رجًال فتجد منزلك تدخل أن إليك: أحب

فأفحمه.
الكالم من النوع هذا أفتح78 ما قال: املفحم. الجواب رضوب يف الجزء قرأت فلما
من [أحسن]80 بيشء عندي الناس يتفاضل وما الذهن! لرواقد وأبعثه البديهة! ألبواب79

به! وأتيت جمعَت ما أحسن ما الروائق، الفوائق الكلمات هذه

البيت. ذكر ثم ينشد»، وهو باألحوص جرير «ومر «ب»: عبارة 75

«الكتاب». «ب»: يف 76

تحريف. وهو «ينقل»، «أ»: يف 77

تحريف. وهو أصح»، «ما «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 78

الناسخ. من خطأ وهو «ألنواع»، «ب»: يف 79

بدونها. العبارة تتم ال إذ يقتضيها والسياق النسختني، كلتا يف ترد لم معناها يفيد ما أو الكلمة هذه 80

561





األربعون الليلة

الباب هذا إن الجواب: فكان والبحرتي. تماٍم أبي يف اعتقادك عن حدِّثني أخرى: مرة وقال
قبلهما ومن وجريٍر الفرزدق يف الناس من هذا سبق وقد رفعه، إىل سبيل وال فيه، مختلٌف
والعقل الدين يف مراتبهم علو مع األول، الصدر ذلك عىل تكلم حتى والنابغة زهري يف
بن هللا عبيد سألني قال: املربد العباس أبي عن العرويض محمد أبو حدثنا لكن والبيان،
قبيًحا، سقوًطا ويسقط رفيًعا، علوٍّا يعلو تمام أبو فقلت: والبحرتي، تمام أبي عن سليمان

هللا: عبيد فقال لفًظا. وأعذب نمًطا، الرجلني أحسن والبحرتي

ي��ق��ي��ن��ا ظ��ن��ي ف��ع��اد ظ��ن��ي ذل��ك ك��ان ق��د

علمُت. ما فقال: شعر. أيًضا وهذا فقلت:
أغنى وقد اإلنصاف، منه يلوح وحكٌم املتقدم العالم هذا من مفيدٌة حكايٌة هذه فقال:

كثري. خوٍض عن القول هذا
وتباينوا االفرتاق، هذا افرتقوا حتى املذاهب أصحاب عىل اآلفة دخلت أين من ذا، ودَْع
وإطالق الشهادة ورد واملال الدم وإباحة والتفسيق التكفري إىل وخرجوا التباين، هذا

والتقاطع؟! والتهاجر وبالَقذْع بالجرح اللسان
االختالف ساغ1 فإذا املذاهب، أصول واألديان األديان فروع املذاهب إن الجواب: فكان

الفروع؟ وهي املذاهب يف يسوغ ال فلم — األصول وهي — األديان يف

أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «شاع»، «ب»: يف 1
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به املوثوق والوحي الصدق أرباب وهم باألنبياء اختلفت األديان سواء،2 وال فقال:
املذاهب. كذلك وليس الصدق، عىل الدالة واآليات

ثمرات واآلراء اآلراء، نتائج املذاهب كانت ملا ولكن له، دافع3 وال صحيح هذا فقيل:
وبالكمال والكدر، بالصفاء مختلفٌة النتائج وهذه للعباد، هللا منائح والعقول العقول
مناهج عىل فيها األمر يجري أن وجب والوضوح؛ وبالخفاء والكثرة وبالقلة والنقص
الناس دام فما وبعد، بالنبوة. منوطًة تلك كانت وإن واالفرتاق االختالف يف األديان
قريبٍة ومالحظاٍت ومذمومة، محمودٍة ومناشئ وقبيحة، حسنٍة وعاداٍت كثريٍة، فطٍر عىل
يقع أن الحكمة يف يجوز وال ويُجتنب، يُختار ما كل يف االختالف من بدَّ فال وبعيدة؛
أمة تفضيل يف يحصل لم االتفاق أن ترى أال واألديان، املذاهب مجرى جرى فيما االتفاق
األمر هذا يف يكن لم ولو رجل؟ عىل رجٍل تقديم يف وال بلد، عىل بلٍد تفضيل يف وال أمة، عىل
[للمزاج] واملوافق النفس، إىل السابق مع والذهاب واملحك والهوى واللجاج التعصب إال

مبلغ. كل باإلنسان بالًغا كافيًا لكان للقلب؛ واملالك الطباع عىل والخفيف
واملبالغة والتسليم القبول عىل موضوٌع الدين إن كثريًا: يقول سليمان أبو وشيخنا
وينفي أزره ويشد أصله يؤكد ما بقدر إال و«كيف» و«ال» «لَم» فيه وليس التعظيم،4 يف
بالتهمة. الفرع يف ويقدح بالشك، [األصل] يوهن هذا عىل زاد ما ألن عنه، السوء عارض
بل نحلة، دون نحلًة وال مقالة دون مقالًة وال دين، دون دينًا يخص ال وهذا قال:
رفع حاول فقد هذا رفع حاول من وكل زمان، كل يف حاٍل كل يف يشء كل يف ساٍر هو
قيل: وقد ممكن، وال مستطاع غري وهذا األمر، وعكس األصل، وقلب الطباع ونفي الفطرة

يكون.» ما فأرد تريد ما يكن لم «إذا
أصحابنا مع أجتهد سنًة أربعني منذ أنا املرَورُّوذي: حامد أبو القايض لنا وقال
معهم كالمي يف اليوم وأنا البرصة، من أطيب بغداد أن عندهم أصحح أن يف البرصيني
— ومرعوش فضل إىل أنظر هذا. فهذا معي، حالهم وكذلك لهم، كالمي أول يف كنت كما
صار حتى لهما وبالتعصب بهما الناس لهج كيف — وِسفلتهم الناس سقط من وهما

فضليٍّا؟ وإما مرعوشيٍّا إما ببغداد من جميع

الكالم. سياق به يستقيم ال إذ تحريف وهو سيما، وال «أ»: يف 2

تحريف. وهو رابع»، «وال «أ»: يف 3

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو بالواو، «والتعظيم» النسختني: كلتا يف 4
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هؤالء بعض فتعلق الطاق بباب القضاة قضاء عىل وهو معروف ابن اجتاز ولقد
ما وعرف فتحري فضيل، أم مرعويش أنت عرِّفنا القايض، أيها وقال: بغلته، بلجام ان املجَّ
العنف من عليه أجدى الرفيق بالجواب التخلص وأن والفتنة، السفه من الكلمة هذه تحت
فقال: — الشهود من وهو معه وكان — الحراني إىل فالتفت السطوة، وإظهار والخرق
نحن كذلك معروف: ابن فقال مرعوش، محلة يف قال: من؟ محلة يف نحن القاسم، أبا يا
الَعيَّار: فقال فيهم. نتميز وال اختيارهم عىل نختار ال محلتنا أصحاب من — هللا عافاك —

للجريان. تعصب من مثلك هللا، سرت القايضيف أيها امِش
قيل: وتكلٌف. وتماحك5 وهًوى تعصٌب كله هذا توفيقه: هللا أحسن — الوزير فقال

والبلد. والصناعة واملذهب الدين حديث من عداه فيما داخٌل فهو هكذا كان وإن هذا
عادة عىل الدين] [يف والجدال املراء عن نُهي عامٍة وملصلحٍة سليمان: أبو قال
واملسلمني لإلسالم العداوة غاية يف وهم الدين،6 ينرصون أنهم يزعمون الذين املتكلمني،

واليقني. الطمأنينة من الناس وأبعد
بقول يقول واآلخر هشام، بقول يقول أحدهما رجالن اجتمع فقال: حدث ثم
فوصفه تعبده، الذي ربك يل صف هشام: لصاحب الجواليقي صاحب فقال الجواليقي،
ولٌد لك يكون أن أيرسك الجواليقي: فقال لسان، وال آلة وال جارحة وال له يد ال بأنه
فقال لولدك؟! ترضاها ال بصفٍة ربك تصف أن تستحي أما قال: ال، قال: الوصف؟! بهذا
أتم يف قطط جعٌد إنه فقال: ربك، أنت يل صف نقول، ما سمعت قد إنك هشام: صاحب
بهذه جاريٌة لك تكون أن أيرسك هشام:7 صاحب فقال والقوام. الصور وأحسن القامات
وذلك مثله؟! مباضعة تحب من عبادة من تستحي أفما قال: نعم. قال: تطؤها؟! الصفة

عليه. الشهوة أوقع فقد مباضعته أحب من ألن
يف هذا يدور ال لكان دين هناك كان فلو الجدل، ونكد الكالم شؤم من هذا فقال:

لسان. به ينطق وال وهم8

تحريف. وهو «وتماسك»، «أ»: يف 5

الناسخ. من خطأ وهو «الدين»، مكان «الجدل» «ب»: يف 6

الناسخ، من خطأ وهو «هشام»، مكان «الجواليقي» العبارة: هذه وحدها فيها وردت التي «أ» يف 7

كالمه. ذكر ثم له»، «فقال «ب»: وعبارة أثبتنا. ما يقتيض والسياق
أيًضا. عليه يستقيم واملعنى خاطر»، «يف «ب»: يف 8
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فقال ويصيح. ويتلوى يتأوه فجعل شديد بوجع أعجمي غالٌم ابتُيل قال: أيًضا وحكى
فاشتد بهذا. ابتالك ألنه قال: أحمده؟! وملاذا فقال: تعاىل. هللا واحمد اصرب بني يا أبوه: له
فقال: جزعك؟! اشتد ولم أبوه: له فقال كان، مما أشد بالتأوه صوته ورفع الغالم وجع
عني، ويرصفه البالء هذا من يعافيني أن أرجوه فكنت بهذا، ابتالني هللا غري أن أظن كنت
وعظمت جزعي اشتد فاآلن يعافيني؟! أن أرجو فمن به ابتالني الذي هو كان إذ فأما
له وهب إذا ليكون بالبالء استصلحه الذي هو ابتاله الذي أن علم ولو قال: مصيبتي.

الزًما. وتوهمه قاله ما يرى ال لكان تامٍّ؛ وعلٍم صحيٍح بحسٍّ عليها له شاكًرا العافية
ويقول: يدعو فطفق الكعبة بأستار وتعلق حج العجم من رجًال أن أيًضا وحكى
بالزمانة ورضبهم الناس، عىل وسلطها العادية، والهوام الضارية، السباع خلق من يا
بأسمائه هللا ادُع وقالوا: وزجروه وسبوه عليه الناس فوثب والحاجة، والفقر والعمى
فرجع به، الوقيعة أرادوا ما بعد عنه فخلوا والتقارف9 الندامة لهم فأظهر الحسنى.
وال الهوام، وال الضارية السباع يخلق لم من يا ينادي: وجعل الكعبة، بأستار وتعلق
له: وقالوا أيًضا [عليه] فوثبوا واألسقام. باألوجاع الناس يرضب ولم الناس، عىل سلطها
خالق هللا إن قلُت: إن أعمل؟! كيف أدري ما فقال: يشءٍ، كل خالق هللا فإن هذا تقل ال
أن ينبغي هذا فقالوا: عيلَّ، وثبتم يخلقها لم هللا] [إن قلت: وإن عيلَّ، وثبتم األشياء هذه

به. هللا تدُع وال بقلبك تعلمه
ال يقولون: الذين املتكلمني وُشبَه الكالم شؤم من أيًضا وهذا سليمان: أبو قال
إىل يرجعون ثم ويختلفون يدللون ثم دليل، من بدَّ وال بالتقليد يشءٌ يُعتقد أن يجوز10

متكافئة. األدلة بأن القول
ألني فقال: املذهب؟ هذا إىل ملت لم مرة: له فقلت القول، بهذا يجهر البقال ابن وكان
منهم، لتقبل ويموهونها يزخرفونها أصحابها ورأيت أنفسها، يف متدافعًة األدلة وجدت
بينهم. املغالطة11 وتدور عندهم ليَنُفق النقد يغشون الذين الزيوف كأصحاب وكانوا
أحدهما يتبني12 ال ولكن بىل، قال: باطل؟ والباطل حق الحق بأن تعرف أما له: فقلت

واملداناة. التقارب والتقارف: تحريف. وهو عنه»، مجلوا «وفارق «أ»: عبارة 9

للمجهول. بالبناء « يُحبُّ «ال عن محرفة ولعلها يجب»، «ال «ب»: يف والذي «أ». يف كذا 10

«املعاملة». «ب»: يف والذي «أ». يف كذا 11

بعد. يأتي مما يؤخذ كما أثبتنا ما والصواب «ال»، بسقوط «يبني» النسختني: كلتا يف 12
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الباطل وأن باطل الحق أن تعتقد الباطل من الحق لك يتبني ال أفألنه قلُت: اآلخر. من
باطل إىل أيًضا أجيء وال باطل، أنه فأعتقد بعينه أعرفه حق إىل أجيء ال قال: حق؟
األدلة إن قلت: بالحق والباطل بالباطل الحق التبس ملا ولكن حق، أنه فأعتقد بعينه أعرفه
يف الضعيف وضعف نرصته، يف الحاذق حذق عىل موقوفٌة وإنها متكافئة، ولهما عليهما
قال: باطل. أنه وبالباطل حق أنه بالحق اعرتافك عن رجعت قد فكأنك قلت: عنه. الذب
تميز أن غري من جملًة باطًال والباطل جملًة ا حقٍّ الحق تدعي فكأنك قلت: رجعت. ما
يف الباطل عن متميٌز وأنه بالحق باالعرتاف نفعك13 فما قلت: هو. كذا قال: بالتفصيل.
ال فلَم قلت: منه. نفعي ما أدري ما وهللا قال: التفصيل؟ يف بينهما تميز ال وأنت األصل،
ال والحق الحق، يقاوم ال الباطل ألن بالتكافؤ، األدلة عىل أحكم فال أقف أن الرأي تقول:
عىل باطًال والباطل التفصيل، يف ا حقٍّ الحق فأرى برصي هللا يفتح أن إىل بالباطل، يتشبه
غض الذي هو األول يف ذلك عىل برصي فتح الذي وأن الجملة، يف رأيتهما كما التحصيل،
وال نظر، لك كان إن انظر فقلت: قلت. فيما أنظر أن ينبغي قال: الثاني؟ يف عنه برصي

رمد. أو عًشا أو عًمى بك دام ما النظر تتكلف
أكٌل فيها ليس فقال: الجنة النصارى بعض لنا وصف قال: سليمان أبو لنا وحكى
والبالء. واألسف الحزن إال تصف ما فقال: املتكلمني بعض ذلك فسمع نكاح. وال رشٌب وال
املأمور أن يعلم بما اآلمر إن — املتكلمني حذاق من وكان — الوراق عيىس أبو وقال
يف وجٌه باإليمان ألمرهم فليس يؤمنون، ال أنهم الكفار من هللا علم وقد سفيه، يفعله ال

الحكمة.
وكيف أتوا؟ أين من الحال، هذه يف الرس عليه ذهب كيف انظر سليمان: أبو قال

الحجة؟ لزمتهم
به يستصلح وال عاقبه، من بعقوبته يستصلح ال الذي املعاقب أيًضا: عيىس أبو وقال
ألن قال: موضعها. غري يف العقوبة وضع قد ألنه جائر، بعقوبته؛ غيظه يشفي وال غريه،
للعقوبة فليس بعقوبتهم، غيظه يشفي وال غريهم، وال النار أهل يستصلح ال تعاىل هللا

املرشقي. الغريب إىل نسبه الذي كتابه غرض هذا الحكمة. يف وجٌه
تظاهر الذي وهو ببغداد، املتكلمني حذاق من وكان — الحرضمي سعيد أبو وقال
جميع سيصريِّ فإنه رحيًما رءوًفا عليًما جواًدا كريًما عدًال هللا كان إن األدلة: بتكافؤ بالقول

تحريف. وهو «تفعل»، «أ»: يف 13
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من فيهربون مرضاته، طلب يف يجتهدون اختالفهم عىل جميًعا أنهم وذلك جنته، إىل خلقه
لهم وُزيِّن ُخدعوا، ألنهم أمره اتباع تركوا وإنما عقولهم، ومبلغ علمهم بقدر سخطه وقع
الطريق يف له فعرض ملك، إىل هديًة حمل رجل مثل ذلك يف ومثلهم الحق، باسم الباطل
كان الذي امللك باسم وسموه رجًال، له فنصبوا واالستالل14 واملكر الخداع شأنهم قوٌم
ويزيد ويرحمه يعذره فإنه كريًما كان إن قصده الذي فامللك إليهم، الهدية فسلم قَصده،

ويعاقبه. عليه يغضب أن من به أوىل وهذا قصته، عىل يقف حني وبره كرامته يف
مختلفني، فرآهم إليهم فجلس يتناظرون، قوًما رأى رجًال أن ذكروا سليمان: أبو وقال
قلَت: فإن محق، أنك أعلم ال وأنا بقولك أقول أن أتلزمني فقال: منهم رجل عىل فأقبل
باملحق علٌم عندي وليس واتباعه، مخالفتك إىل يدعوني جلسائك بعض إن لك: قلُت نعم،
غريي وال تتبعني أن يلزمك ال قلت: وإن محال، فهذا كلكم أتبع أن ألزمتني وإن منكم،
فإن غريي، فعل أو فعيل يكون أن من بذلك العلم يخل لم منكم، باملحق العلم بعد إال
كان [وإن ا ذمٍّ وال حمًدا عليه أستوجب وال مضطرٍّا، رصت فقد لغريي فعًال العلم كان
ذلك صريه قرصَّ وإن به، والنهي األمر يلزمه ما يفعل ممن جهالًة أعظم فمن يل] الفعل
إنما ألنه نفيس، عىل املعرتض أنا أكون أن إىل يؤدي القول هذا أن مع والهالك؟ العطب إىل

أعلم. وأال أعلم أن أقدر أني علمت إذا ذلك يلزمني
دليلك [ما له: فقيل بسجستان املتحريين من رجٌل عندنا ُسئل قال: أيًضا لنا وحكى
قال: هذا؟ إىل أحوجك الذي وما له:] فقيل حجة. وال دليل ال فقال: مقالتك؟ صحة عىل
إنما كان فإن واآليات، النبوة طريق من إما ثالثة: وجوه من إال يكون ال الدليل رأيت ألني

مقالته. عندي ثبتت ذلك من شيئًا أشاهد فلم الجهة هذه من يثبت
مرًة رأيتني فقد بذلك يثبت إنما كان فإن والقياس، بالكالم ينبت يكون أن وإما
تلقاء من إليها وأتنبه غريي، عند فأجدها الحجة عن أعِجز ورأيتني أُخَصم، ومرًة أَخِصم
هذا كان فلما صحيًحا، كان ما عندي ويفسد باطًال، كان ما عندي فيصح ذلك، بعد نفيس
عىل أقيض وال الجهة، هذه من بصحٍة ليشء أقيض أن يل يكن لم وصفت ما عىل الوصف

الحجة. لعدم بفساٍد يشء
ولم غريهم، من بذلك أوىل ملٍة أهل أجد فلم الكتب عن باألخبار ثبتت تكون أن وإما
ألن جوًرا، سواها ما دون الواحدة الفرقة تصديق وكان سبيًال. كلهم تصديق إىل أجد

النسختني. كلتا يف تحريف وهو «واالسرتسال»، «ب»: ويف «واالسرتالل»، «أ»: يف 14
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الذي هذا بدينك تدين فلم له: فقيل والنرصة. والذب والحجة الدعوى يف متساويٌة الفرق
وهيئته؟ وهديه وحليته، شعاره عىل أنت

حالوته وترشبت عليه، ونشأت فيه ُولدت أني وذاك لغريه، ليست حرمًة له ألن فقال:
والسماء نهار من ساعًة فيه يستظل خانًا دخل رجٍل كمثل مثيل فكان أهله، عادة وألفت
فبينا بصالحه، معرفٍة وال تخٍرب غري من البيوت من بيتًا الخان صاحب فأدخله مصحيٌة،
الفندق يف التي البيوت إىل فنظر البيت، ووكف َجوًدا، فمطرت سحابٌة نشأت إذ كذلك هو
بيٍت إىل ينتقل وال مكانه يقيم أن ففكر ردغة، الدار صحن يف ورأى تَِكف، أيًضا فرآها
الصرب إىل ومال الصحن، يف اللذين والوحل بالردغة رجليه يلطخ وال الراحة، ويربح [آخر]
يف أبواي أدخلني ثم يل، عقل وال ُولدت مثيل، هذا وكان عليه، هو ما عىل واملقام بيته، يف
صربي يف ورأيتني غريه، سبيل سبيله رأيت عنه فتشت فلما مني، خربٍة غري من الدين هذا
له وأثَرٍة لذلك، مني باختيار إال غريه إىل وأميل أدعه ال كنت إذ تركه، يف مني أعز عليه

مثلها. عليه لغريه وأجد إال حجًة له أجد ولست عليه،
بيني ُجمع الهيثم: ابن قال قال: — الناس دهاة من وكان — البقال ابن لنا وحكى
وإنما تناظرني ال إنك فقلت: اإلمامة. يف أناظرك أن أحب يل: فقال خالد، بن عثمان وبني
فقلت للمناظرة. اجتمعنا وإنما مشورة، موضع هذا وال ذلك أفعل ما فقال: عيلَّ. تشري
يُتنازع الذين القوم سبقنا وقد أفضلهم، باإلمامة الناس أوىل أن عىل أجمعنا قد فإنا له:
أنت ترويه ما لك سلمُت أحببت فإن والخرب، بالنقل فضلهم يُعرف وإنما فضلهم، يف
أي يف أناظرك ثم صاحبي، يف وفرقتي أنا أرويه ما يل وتسلم صاحبك، يف مذهبك وأهل
رجٌل صاحبي أن أصحابي مع أروي أني وذاك هذا، أريد ال قال: وأرشف. أعىل الفضائل
من معصوٌم إنه صاحبك: يف تقول وأنت ويجهل، ويعلم ويخطئ، يصيب املسلمني من
ترويه يشء كلَّ فأقبل قلت: الجملة؟ هذه أرىض فكيف إليه. يحتاج بما عالٌم الخطأ،
يف وأصحابي أنا أرويه يشء كل أنت وتقبل ذم، أو حمٍد من صاحبي يف وأصحابك أنت
صاحبك أن نروي وأصحابي أني وذلك األول، من أقبح هذا قال: ذم. أو حمٍد من صاحبك
منك هذا أقبل فكيف منافق، كافٌر صاحبي أن تروون وأصحابك وأنت فاضل، ٌ خريِّ مؤمٌن

عليه؟ وأناظرك
وقول قويل واقبل أصحابك، وقول قولك دع أقول: أن إال يبق فلم الهيثم: ابن قال

صدقت. قال: مناظرة. وليست مشورة هذه قلت: ذاك. إال هو ما قال: أصحابي.
إلهني؟ نعبد أن نهانا هللا إن أتقول فقال: آخر رجٌل سأل قال: الزهريي لنا وحكى
عن نهانا اللذان فاالثنان قال: نعم. قال:] واحًدا؟ إلًها نعبد أن [وأمرنا قال: نعم. قال:
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بعبادته أمرنا الذي فالواحد قال: نعم. قال: بإصبعيه، وأشار هكذا؟ معقوالن عبادتهما
ال بما وأمرنا يُعقل عما نهانا فقد قال: ال. قال: واحدة. بإصبع وأشار هكذا؟ معقوٌل

حسنًا. فانظر فيه ما يُعلم وهذا يُعقل،
الباري وصف يف رجالن تناظر قال: األخشاد ابن حدثنا قال: الزهريي لنا وحكى
فطلع بينهما، ويحكم عليهما يطلع من بأول فرتاضيا الجدال، بينهما واشتد سبحانه،
وكان — ألحدهما األعرابي فقال مذهبيهما، له ووصفا قصتهما، ا وقصَّ فأجلساه أعرابي،
عىل تقوالن وكالكما عدًما، فتصف أنت وأما للثاني: وقال صنًما. فتصف أنت أما مشبًِّها:

تعلما. لم ما هللا
بقول يقول وكان — البرصي الرضير الطحان ابن قال كعب: أبو األنصاري لنا وقال
فيه قرصوا ما عىل فيندمون حسنات، املؤمنني سيئات هللا بدل القيامة يوم كان إذا جهم:
الثواب، فنالوا العقاب، يتوقعون كانوا ألنهم بالشهوات، األوطار وقضاء اللذات، تناول من
َحَسنَاٍت﴾. َسيِّئَاِتِهْم هللاُ يُبَدُِّل ﴿َفأُوَلِئَك وجل: عز هللا قول الحديث هذا عند يتلو وكان

ألن وذلك فيها، ساتر ال الجنة إن اآلدمي: عثمان أبو قال قال: ج الثالَّ ابن لنا وحكى
الحور إن الحديث: يف ُروي ولهذا آفة، الجنة يف وليست آفة، مانع وكل مانع، ساتر كل
يف كالسلك والعظم، اللحم من ذلك تحت ما سوى حلًة سبعني وراء من ساقها مخُّ يُرى
يُذهب الحمام! البيت بئس قيل: إذ الحمام، من أوىل إذن الجنة قائل: له فقال الياقوت،

العورة. ويُبدي الحياء،
— منه أنطق أر ولم ببغداد، الشيعة رئيس وكان — الكويف ربَّاٍط ابن لنا وحكى
يف الناس اختالف جاء أين من السالم عليه طالب أبي بن عيل املؤمنني ألمري قيل قال:
أنه ُعلم فلو متعمًدا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل كذب منافٌق رجٌل أربعة: الناس فقال: الحديث؟
فعًال يفعل رآه أو قوًال يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمع ورجٌل عنه. أُِخذ وال ُصدِّق15 ما منافٌق
علم ولو به، عمل وال حدث ما نُسخ أنه علم فلو فعله، أو قوله من ذلك ونُسخ غاب ثم
فَوِهم قوًال يقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمع ورجٌل عنه، أخذوا وال منه قبلوا ما نُسخ أنه الناس
يغب. ولم وَشِهد يَِهم ولم يكذب لم ورجٌل به. عمل وال حدَّث ما َوِهم أنه علم فلو فيه،

ابتُدئت. سكتُّ وإذا أجبت، سئلت إذا كنُت قال: ولهذا نفسه؛ عىل بهذا دل وإنما قال:

حدث». «ما «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 15
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الحق يسمعان الرجلني بال ما للمسيح: قيل قال: النرصاني زرعة ابن لنا وحكى
فتأتيه بغنمه يصوت الذي الراعي مثل ذلك مثل فقال: اآلخر؟ يقبله وال أحدهما فيقبله

هذه. تأتيه وال بندائه الشاة هذه
عليه حافت قد الرتجمة ولعل َسنن، له وليس مبتور، جواٌب هذا سليمان: أبو قال
يف الشاة حاَل كان كيف اإلنسان حال يكون أن يجوز وليس الغاية، عن انحرف واملعنى

[وحسية]. عقليًة وموانع دواعي له فإن وإبائها،16 الداعي إجابة
رأيت فقلُت: اليوم؟ سمعَت الذي ما مستوًىف، مىض قد باٌب أيًضا هذا الوزير: فقال
هكذا أهو العبوس، شديد الوزير اليوم رأيت فقال: الحديث وترامى دعوة، يف برمويه ابن
غالٌب فالِبرش وإال لسبب، ذاك كان لعله جبلة: ابن فقال بختي؟ عىل هذا له عَرض أم أبًدا

الشاعر: قال ما أحسن ما برمويه: ابن فقال منه. مألوفٌة والبشاشة وجهه عىل

ع��اب��س��ا ك��ان م��ن ال��ب��غ��ض��اءَ يَ��ع��دم ول��ن ب��ش��ره ح��س��ن ع��ل��ى م��ح��م��وٌد ال��ِب��ش��ر أخ��و

ما يقال: ولكن فيه، أنتما ما أدري ما سجستان: رسول — محمد بن عيل فقال
ُرفعت وال الشحناء، استُلت وال اإلخوان، مَلك وال السلطان، استعطف وال الغضبان أرىض

والعطية. والهدية والرب البرش بمثل الرسور، اجتُلب وال املحذور، تُوقي وال البغضاء،
املجلس.17 ملحة هات الوزير: وقال

الرطب، إال بعُضه يحمل ال النخل كان لو يوم: ذات همام أبو قال الجواب: فكان
هللا خلق برسًة الشمراخ من تناولنا متى وكنا الخالل،18 إال وبعضه البُْرس، [إال] وبعُضه

بأس. بذلك كان ما برستني، مكانها
أصوب. كان زبدًة التمر نواة بدل تمنيت كنُت لو هللا، أستغفر قال: ثم

َرُجلة؟ النساء يف يقال هل الوزير: وسأل
بكٍر أبي بنت عائشة يف يقال كان قال: السريايف سعيد أبو حدثنا الجواب: فكان
األيام مر عىل الصفة هذه ضاعت وإنما العرب»، رجلة «كانت عنهما]: [ريضهللا الصديق

تحريف. وهو «وإتيانه»، «ب»: يف والذي «أ». يف كذا 16

«املجلس». قوله: مكان «الوداع» «ب»: يف 17

واستدار. اخرضَّ إذا البرس الخاء: بفتح الخالل 18
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ألبيها كان لو يقال: كان يقول: من سمعت ولقد لكذلك، وهللا إنها فقال: العجمان، بغلبة
منه. األمر خرج ملا مثلها ذَكٌر

عنها والرواية الرشيعة، يف كثريٌ كالٌم لها فقلت: شيئًا؟ كالمها من تحفظ هل قال:
قالته ما لها أحفظ لكني وأذيع، ُحفظ بما أبيها موت بعد نطقت ولقد األحكام، يف شائعٌة

عثمان: ُقتل ملا
نعم، قالوا: عثمان؟ املؤمنني أمري أُقتل فقالت: فيهم، وعيلٌّ مجتمعون والناس خرجْت
من إليه، نهضتم ما إىل منكم أحوج وتأكيده الحق تسديد إىل كنتم لقد وهللا أما قالت:
نرصته عن تثاقًال ازددتم دينه، يف صحًة هللا زادكم كلما ولكن عليه، خالف من طاعة
بأرسع بالشكر إليكم الزيادة وما بنيانها، من أيرس النعمة لهدم وهللا أما دنياكم، يف طمًعا
هللا رسول لصهر إنه أجله، واخُرتم أكله، َفِني كان لنئ أما بالكفر. عنكم النعمة زوال من
غري ولو غريه، نبي ابنتَي تزوج [َخلًقا] علمنا وما مرتني، وسلم آله وعىل عليه هللا صىل
ولكنها متقلًدا، النرص ولسيوف متجرًدا19 الحرب تلظِّي عند لُوجد صفاته قرعْت أيديكم
ولقد وأيده، الدين وعضد وأكده، اإلسالَم حاط لقد وهللا أما الظلمة. بأيدي ُقدحت فتنٌة
والفجيعة أفجعها! ما به املصيبة هلل الكفر. أركان ووقم20 الرشك أهل صيايص به هللا هدم
لقاتله! تبٍّا اإلسالم، ذروة مصيبته وثلمت الدين صفاة مقتله وهللا صدَّع أوجعها! ما به

بقتله! والرضا بدمه التلبس من وإياكم هللا أعاذنا
كل فيه يتبلبل الذي املحفل ذلك يف جنانها، وأشجع لسانها أفصح ما الوزير: فقال

ُقلُقل!21
وأداء البأس22 وِصدق الحديث صدق عرش: األخالق مكارم قالت: أنها أيًضا يُت وُروِّ
بالصنائع واملكافأة للصاحب والتذمم للجار والتذمم املعروف وبذل الرحم، وصلة األمانة

الحياء. ورأسهن الضيف، وِقري
جوابَها! وأبني نظرها وأعىل أشهمها كان ما ملسو هيلع هللا ىلص، النبي نغمات لكأنها وهللا فقال:

تحريف. وهو «متحرًكا»، «أ»: يف 19

وأذلَّها. كرسها الكفر: أركان وقم 20

املعوان. الخفيف الرسيع القلقل: 21
أثبتنا. ما الصواب ولعل فيها. نقط ال «ب» يف الكلمة هذه ووردت بالنون. «الناس» «أ»: يف 22
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قصتها، يف ينظر ولم فزبرها بخراسان، قتيبة بن مسلم إىل تظلمت امرأًة أن ثني وحدَّ
ال. أم عامٍل بال خراسان تثبت هل لتنظر خراسان إىل بعثك املؤمنني أمري إن له: فقالت

مقضية. وحاجتك مسموعة فظالمتك ويلك! اسكتي مسلم: لها فقال
بأحٍد أستهني أال آليُت ولقد املرأة، هذه قول مثل يشءٌ قط قلبي وخز ما مسلم: وقال

أنثى. أو ذكٍر من
ألي فقلت: فازدريته، إنسانًا املأمون دار يف رأيت أيوب: بن املعىلَّ قول بهذا وشبيٌه
مثلك يصلح هل يل: يقال ألن أصلح أنا فقال: وتغضب، مني غيٍظ عىل أنت؟ تصلح يشء
نفيس. ونكرت الجو عيلَّ أظلم حتى أذني يف كلمته وقرْت ما فوهللا قال: ال. أو فيه أنت ملا
وقال: نسائه، عن يُحجب أن أمر ويضءٌ خيص له كان إذا مروان بن امللك عبد وكان

حظها. وللعني بمثلها امرأٌة اجتزأت وربما ُقطع، ما منه ُقطع وإن رجٌل هو
خالد، له يقال خيص امللك عبد بن لهشام كان القريش: سعيد بن الرحمن عبد قال
فغدا، عليه بالغدو مسلمة هشاٌم فأمر أبيض، فخًما القامة مديد العني، تأخذه وضيئًا وكان
فحقدها مسلمة، سمعها كلمًة وقال فاستخف عليه، املؤمنني أمري ألخي استأذن فقيل:
فرشه عن ُحط حتى عليه ويشري شيئًا، يذاكره يزل لم هشام إىل مسلمة دخل فلما عليه،
معمًما مر أن يلبث فلم به، يمر متى الخيص يرمق ذلك يف ومسلمة البساط عىل وجلسا
سعد! أبا يا لك هللا غفر قال: هذا؟ فتياننا أي املؤمنني، أمري يا مسلمة: فقال وْيش، بعمامة
فقلق رجل، مجامعة من خريٌ هذا من لضمٌة املؤمنني، أمري يا فقال: قال: الخيص. خالد هذا
فاتصل الرصافة، من فأُخرج بالخادم أمر ثم مسلمة، قام حتى يتضوَّر وجعل هشاٌم

بالثغر. الخادم فلحق فجفاه، بلغك، ملا نحيته إني هشام: إليه فكتب بنيه، ببعض
والعلم مة، عالَّ األصل يف النفس فقيل: األشياء، تعلم كيف وأنها النفس حديث وجرى
وبني بينها حجٌب اعرتضت إنسانًا، بها البدن وصار البدن، البست ملا لكنها صورتها،
من لها ما إىل لتصل استطاعت ما بكل الحجب تخرق فصارت ولطيفة، كثيفٌة صورتها
اآلتي وتعلم والتنقري، واملسألة والبحث والتعرف باالستخبار املايض تعلم فصارت غيبها،
الحس، ومجال واملشاهدة بالتعارف23 الحارض وتعلم واإلنذار، والتبشري والتوكُّف بالتلقي

والحارض. واآلتي املايض بني انقسم ولهذا زمانية؛ كلها املعلومات وهذه

هنا. للتعارف معنى وال األصول، يف الكلمة هذه وردت كذا 23
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عىل العالية الزمان من الخارجة باملصادفة تعلمه فإنها الزمان فوق هو ما فأما
أعني بها، الالئقة بالحركة غيبها يف لها ملا وجدانها عن عبارٌة وهذه الدهر، حرص24
ُفقد وملا الحركة، نوع يف هو الذي السكون بهذا وأعني السكون، نوع يف هي التي الحركة
بالزمان؛ مألوًفا كان ما إال واالستخبار اإلخبار يف يُعرف ولم املعنى، بهذا الخاص االسم
يُلحظ فيما الحركة واعتماِد الحركة، منه يُلحظ فيما السكون باعتماد عنه العبارة التبست
من الحس محلِّ لجذب26 وهذا ومنقوض، ناقٌض كأنه الجزء25 هذا فصار السكون، منه

الحق. باملوجود علق ما بكل العقل َمَراد وخصب28 العقل، نبت27
قابل من كلَّ ألعِذر وإني غوَره! أعمق وما الكالم! هذا نجد أعىل ما الوزير: فقال
باألسماء األشياء تعايت إذا ولعمري بالتكرب. قائله عىل واعرتض بالرد، املسموع هذا
الفهم وُحريِّ اإلنساني العقل حار األلقاب؛ بحقائق إبانتها عن العجز وعرض والصفات،
الفن، هذا يف الناظر ر وقدَّ الطيني، الرتكيب وتهافت البرشي املزاج واستحال الحيس،

منه. جدوى وال له ثمرة ال الُحلم وأن حالم أنه املستكن هذا عن والباحُث
صفا إذا فأما اإلحساس. بشهادة القائمة29 األمور إىل مقيًسا دام ما هكذا كله وهذا
يكون مما أكثر حاًرضا يكون املطلوب فإن الحس، قذى من العقل ناظر أعني الناظر،
القمر. كنور هى السُّ نور وال املوىل، كشهادة العبد شهادة وليست مستبانًا، ظاهًرا غريه

الُعذْري]: [لهدبة فأنشدُت جْزلة. غريبًة أبياتًا أنِشدني قال:

��را ف��نُ��فِّ ال��ش��ب��اِب ب��َريْ��ع��ان وِص��ي��ح ��ب��ا ال��صِّ ف��ات��ن��ي ف��ق��د خ��ي��ٍر إل��ى س��آوي
ت��ن��ك��را ق��د ُع��ْرف��ه وزم��اٌن ب��ن��ا ت��ق��ل��ب��ت وح��اٌل وأل��واٌن أم��وٌر
��را ت��وعَّ م��ا أرك��ان��ه م��ن ��ل ت��س��هَّ أص��اب��ه س��ل��م��ى أن ل��و ب��م��ا أُص��ب��ن��ا
��را ي��سَّ ش��اء م��ا ال��ل��ه ف��إن ع��ل��ي��ن��ا ق��وُم��ن��ا خ��اف م��ا أه��وال م��ن ن��ن��ج وإن

«حصن». «ب»: يف 24

«الجزء». قوله مكان «الخرب» «ب»: يف 25

«الجدب». قوله مكان «الجزء» «أ»: يف 26

النقط. من الحروف مهملة «ب» يف الكلمة هذه وردت وقد «ثبت». «أ»: يف 27

الكالم. سياق يقتضيه ما هو أثبتناه وما العقل»، مواد «وخصت «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 28

«القائمة». مكان «الغائبة» نسخة: يف 29
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وق��ي��ص��را وك��س��رى ن��ص��ٍر ب��ن��ي م��ل��وك ق��ب��ل��ن��ا غ��ال ف��ق��د ده��ٌر غ��ال��ن��ا وإن
ف��أق��ص��را م��داي ع��ن م��داه ف��أع��ي��ا ل��ي��ن��ال��ن��ي ع��اب��ن��ي ق��د نَ��يْ��َرٍب30 وذي
م��ع��ش��را ال��ح��وادُث تُ��ْش��وي31 ف��م��ا ب��ري��ٍب ف��أص��اب��ن��ي ن��ال��ن��ي ده��ر ي��ك ف��إن
ت��غ��يَّ��را ده��ٌر ك��ان إن َج��ِزٍع وال 32 ب��ُج��بَّ��ٍإ ن��اب��ت ال��ض��راء إذا ف��ل��س��ُت

الجبان. فقال: الُجبَّأ؟ ما فقيل:
نكل. إذا ُجبَّأٌ، فالنًا أن العلماء حكى سعيد: أبو قال

وُهْجنة الرضورة تلفيق من أبعده وما الَجَدد! هذا وألطف الكالم، هذا أمتن ما فقال:
عليه. وانكرس به تطريَّ ربما سامعه أن ولوال التكلف،

يَُعج لم ق تُحقِّ إذا ما واالعتياف والطرية والزجر الفأل يف مرَّ قد الجواب: فكان
ومحبوبًا وجميًال حسنًا كان إذا واملسموع املذكور إن ولعمري االستشعار. هذا مثل عىل
عىل ذلك كان إذا وكذلك33 بالروح، وأعبث بالنفس، وأخلط القلب، عىل أخفَّ كان وُمتمنٍّى،
ليست والرشور الخريات يف األمور ولكن للنفس، وأكرب للوجه أزوى يكون فإنه الضد،
التي مقاصدها عىل وهي املعروفة، الحدود هذه عىل جارية وال والعيافة، الطِّرَية من فاشية
وأشباه للنساء عارضٌة األخالق هذه وإنما نهاياتها. هي التي هاتها ومتوجَّ غاياتها، هي
فبأي وإال سخيفة، الجارية وعادته طفيفة العقل من ومادته ضعيفة بنيته34 وَمن النساء،
يجلب الخبيث اللفظ وأن له، علًة ويكون املحبوب يجلب الطيب الكالم أن صح برهاٍن
سلك ولو مستشِعره. عنرص يف وتأنٌث35 قائله طباع يف خوٌر هذا له؟! علًة ويكون املكروه
وآثر36 عام. فساٍد إىل ذلك ألدى أمٍر كل ويف حاٍل كل يف الطريق هذا والبرصاء العلماء

النسختني. كلتا يف تحريف وهو «رسب»، «ب»: ويف «ثريب»، «أ»: يف والذي الحقد. النريب: 30
تخطئ. تشوي: 31

يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه النسختني، كلتا يف تحريف وهو «محبٍّا»، «ب»: ويف «محييًا»، «أ»: يف 32

السياق.
كالذي ليس بعد اآلتي فإن ذلك»، «وعكس أو كذلك» «وليس أو كذلك» «وال يقول: أن األوىل كان 33

قبل. ذكره
«نفسه». «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 34

تحريف. وهو «وثابت»، النسختني: كلتا يف 35

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «وأكثر»، النسختني: كلتا يف 36
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يشءٌ منه ساء وإن عليه، ل يعوِّ ال هذا من يشءٌ أعجبه إن اإلنسان أن القصة هذه يف ما
وقوته بحوله تفرده من أكثر ومساءته مرسته يف ربه عىل توكُّله يكون بل إليه، يحط ال
وليس شديدة، وشكيمٍة صاعدة وهمٍة37 رصني عقٍل إىل يحتاج وهذا وتكرُّهه، اختياره يف

إنسان. كل مع يصاب وال أحد، كل عند هذا يوجد
متكلف. عليها والزائد ظالم، منها واملستزيد بحقها، املسألة أخذت قد الوزير: فقال
بَقْرِميسني38 عنده كنَت فقد — الفتح أبي فارٍس ابن عن أسألك أن أريد أيًضا: وقال

وبضاعته. صناعته يف وتأخره تقدمه من لك وَضح وما — أياًما
ال به يُذَمُّ ملا الرجحان أن إال ومساوئ، محاسن فيه شيٌخ إنه الجواب: من فكان
بأوائل العلم من قسٌط أيًضا وهناك39 بالترصف، خربة له أن ذلك فمن عليه، يُحمد ملا
مردوٌد كله هذا أن إال صالحة، املحافل يف ومذاكرٌة البالغة بأصحاب وتشبُّه40 الهندسة
به يظن بقرميسني قرينه كان وقد والغيبة، والكذب والخسة واإليهام واملكر41 بالرعونة
اختياره عىل يحكم لئال بالرصف يعاجله أن وكره ذمه سربه فلما ما، بعنٍي ويلحظه خريًا،
ولكن موحشة، وَفَعالٌت فاحشة زالٌت القدرة وذوي وللكرباء بالهوى. ترصفه وعىل بالخطأ،
رصفه،42 حتى وصيٍف ابن ه وجَّ قليًال تمادى فلما منهم، للخوف معريِّ [عليها] لهم ليس
إليه يُلتفت وال بَقبْصة43 يُقبل ال هنا ها أُلقي ذا هو وها وفنده]، وبخه [بعدما وقيَّده

عافيته. إىل امُلْدنَف كفقر نظره إىل الدولة فقر أن يظن ذلك ومع بلحظة،

هنا. الكالم سياق يناسب ال ومعناها صاعدة»، «وهمة قوله مكان متباعدة» «ومدة «أ»: عبارة 37

وحلوان. همذان بني الدينور قرب بلد قرميسني: 38

الناسخ. من خطأ وهو «وهناك»، مكان «وهذا» «أ»: يف 39

تحريف. وهو «ونسبة»، «أ»: يف 40

تحريف. وهو «والفكر»، النسختني: كلتا يف 41

«رضبة». «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 42

بأطراف أُخذ ما والقبصة: الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو بقبضة»، يقلب «ال النسختني: كلتا يف 43

هذا من السابق الجزء يف اللغويني بعض عن نقًال اللفظ لهذا املؤلف تفسري يف ذلك سبق كما األصابع،
رخيص. أنه العبارة بهذه ويريد الكتاب.
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وُشنعة. وتنديد وَقبَْقبة45 ِرشار44 إبراهيم بن محمد بن طاهر مع وله
قبيحٍة، أشياء عىل وعازٌم خبيثة أمور يف شارٌع فارس ابن أن أمس أحمد ابن وحدثني
للدولة، حفظًة وخلصوا46 الثقة، بينهم واستحكمت األلفة، تهم ضمَّ أقواٍم بني ٌب وُمرضِّ
عىل أخوفني وما بأنفسهم، ما يغريوا حتى بقوٍم ما يغري ال هللا أن وعلموا للنعمة، وحرًسا

مكروه! كلَّ فينا وكفاهم فيهم هللا كفانا رسبنا وأمن رشبنا، عذُب بهم الذين إخواننا
لطار عليه نفخُت لو وهللا ذاك، من ناًرصا وأذل منظًرا وأقمأ مبعًرا أضيق هو فقال:

لبار. به هممت ولو
عىل أقف حتى الوزير إىل رسائلك تكتب أن ينبغي إنه الشيخ47 أيها يل قلَت ما وأما
أكتب ولم الورقات، هذه يف ذلك أفعل فأنا بها؛ وترتيبك48 براعتك وأستبني فيها، مقاصدك
الواحدة الرقعة فأما ورسالتني، رقعتني إال العجيبة األحوال هذه مع املدة هذه طول يف
حديث فحوت األخرى وأما به. شافهتك وقد عليه، عزم وما الخادم حديث تضمنت فإنها

مني. سمعته وقد الرصافة، وصاحب طاهر ابن

الوزير إىل املؤلف بهما كتب رسالتان

األوىل: الرسالة أما

الرحيم الرحمن هللا بسم
من يل واجعل بالسداد، منطقي واقرن بالنرصة وأيدني بالتوفيق حلِّني اللهم
فإنك بالنجاح، موصولًة وخاتمًة الُغمم، من فارجًة49 ُعْقبى املمالك وزير الوزير

جدير. وباإلجابة قدير ذلك عىل

املهملة. بالسني «رسار» نسخة: ويف الراء. بتشديد مشارة أي رشار: 44

أن من املعاني هذه تفيده ما يريد فلعله والحمق. الفحل، أنياب وصوت الهدير، القبقبة: معاني من 45

وهو «وتنديد»، مكان «وتبديل» «وقبقبة»، مكان «وفتنة» «أ»: ويف وخصومة. ومالحاة مغاضبة بينهما
اللفظني. كال يف تحريف

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف، وهو «وحصلوا»، النسختني: كلتا يف 46

املهندس. الوفاء أبا بالشيخ يريد 47

«وترتيبك». مكان «وقرنيتك» «أ»: ويف «براعتك». مكان «برأيك» النسختني: كلتا يف 48

تحريف. وهو «نازحة»، «أ»: يف 49
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وعاله دولته، وخدمت منه بالرشف وفزت الوزير مجلس إىل وصلُت كنُت
يف بإذنه الحديث من وترصفُت بمحيضته، فؤادي ومن بخبيئته صدري من
وزلفى بها أحظى وحظوٍة آخذها جدوى يف آمًال ذلك كل وفنونه. شجونه
يزل ولم خريًا عليه ووعد كله ذلك فتقبل عليها. أُحسد وَمثالٍة معها، أَِميس
عازم،50 وطْرٍف طلق وُمحيٍّا مسفر بوجٍه مرسوًرا أهيل إىل وانقلبُت أهله،
هذا للنفس: قلت إذا حتى اليمن، صنعاء إىل العراق أفق بني ما سد قد وأمٍل
مقرتحة ني وتيمَّ مستفتحة [فانرشحي ومحرضه، وجنابه وَمعمره الوزير َمَعان
من حصلُت الرسب،] مذعورة وال الرشب كدرة ال مرضية، راضيًة واطمئني
الزمان من ذلك يف عجب وال الزمان. َفَعالت بعض عىل والضمان الوعد ذلك
هللا قرن — إذكاره وبني بيني محموًال وبقيُت فعول. وله ميلء بمثله فهو
حرياَن — يده بامتداد وغَده غده بسعادة يومه عز51 ووصل بسعاداته ساعاته
يل الحساب لت وفصَّ خاطري، وسدَّدت ناظري رفعُت ثم أبرى، وال أَِريش ال
أعباء رأيت أني وذلك املستزيدين، استزادة من املانع املبني العذر فوضح وعيلَّ؛
بِجَرانها54 وتُلقي عليه َوْلهى تفزع واململكَة باله، وتُتعب53 رسه تئود52 الوزارة
يف أموٍر سوى الصائب، والرأي الثاقب التدبريَ تستمده والدولة يديه، بني له
وهم يحويها وال قاسم قسم يقرِّرها وال راسم، رسم يحررها ال ذلك خالف
متأبًطا األحوال، هذه حوايش يف يخطر وهو مساهم، سهم بها يفوز وال واهم،
بساًما الصدر فسيح الطرف سامي األقفال،55 عويص مفتتًحا األثقال بواهظ
أشكل وما بالَّيلِّ،56 ذلك من أعيا ما ى يتلقَّ وهات بهاك مكرتٍث غري العالت، عىل
ُخِرق وما بالعتق، أُِرقَّ وما باإلصالح فسد وما بالتدبري، عرس وما باإليضاح

الوصف. بهذا الطرف وصف معنى نتبني لم إذ تحريف ولعلها األصول، يف الكلمة هذه وردت كذا 50

تحريف. وهو «عز»، مكان «عن» الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «ب» يف 51

تحريف. وهو «تود»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «ب» يف 52

تحريف. وهو «وتتعب»، مكان «وتستعني» الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «ب» يف 53

تصحيف. وهو «بحرانها»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «ب» يف 54

تصحيف. وهو «األفعال»، األصول: يف 55

أثبتنا. ما صوابه ولعل هنا، له معنى ال تحريف وهو بالكاف، «بالكي» النسختني: كلتا يف 56
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َلبَس وما بالتثقيف، أَِود وما بالترصيف، بدا وما بالتكشيف، َخِفي وما بالرَّتْق،
خافيها مراده عىل وجرى ودانيها، قاصيها هواه عىل أجمع حتى بالتعريف،
فلما ومعتاُدها. نادُرها بلفظه وأتلف ومنقادها، أبيُّها ألمره واستجاب وباديها،
سالَف — مدته هللا س نفَّ — إذكاره عن أمسكت خربًا، وقتلتُه كله ذلك تيقنُت57
ومكتوٌب الكرم، صدر يف عنده َمْرعيٌّ هما58 أرسَّ بأن عامًلا وعده، ومتقدِّم عهده

الُحْسنى. ديوان يف ِقبَله وثابٌت املجد، صحيفة يف لديه
جنبيَّ بني أثنائه يف قتلُت ألني مني؛60 رغٍم عىل االمتنان59 ذلك كان ولكن
أعقد ولم َخَلدي، يف تسنَح لم عوارض عىل العزاء، ومنُزور الرجاء مغرور قلبًا

يدي. منها يشء عىل
الذي هلل واملنة الرحيم، الَربِّ الكريم الوزير إىل معاذي جعل الذي هلل فالحمد
ومقتِبيس َزنْده، وقادحي ِعدِّه ووارد ُعرفه، وناشئة جوده ُعفاة من جعلني
وخالصتي خاصتي وجعل خدمته، وطالبي نعمته وحاميل ناره وُمصَطيل نوره
وذْكر األحسن، بالثناء فضائله ونرش األبني، باللسان مناقبه رواية بينهم من
الوزير زال فال األوضح. باملعنى آرائه لسداد واالحتجاج األفصح، باللفظ آالئه
ويف والحكماء، األدباء ألسنة عىل األرض أطوار يف ممدوًحا — املمالك وزير —

ولطفه. بمنه غائب وغاَب آئب61 آب ما والعظماء، الرؤساء نوادي
قاطًعا صارًما منه وهززُت جامًعا، وخريًا سامًعا حيٍّا الوزير ناديُت قد
أن وأسأله سائًال، ونُقاًخا62 هاطًال سحابًا كَرمه من واستسقيُت ساطًعا، وشهابًا
بالسحر تلطَّفت فقد التسويف، وعذاب اإلخفاق وحرسة الخيبة مرارة يجنِّبني
إن عبده تدبري يف بمجده أوىل وهو املحتال، املقل جهد الزالل والعذب الحالل

تعاىل. هللا شاء

تحريف. وهو «نفثت»، األصل: يف 57

الناسخ. من زيادة والياء «أيرسهما»، النسختني: كلتا يف 58

ما أو «اإلمساك» أو الكتمان صوابه ولعل هنا، لالمتنان معنى وال األصول، يف الكلمة هذه وردت كذا 59

إذكاره. عن فأمسكت قبل: قوله من أخذًا ذلك، يفيد
أثنائه.» يف قتلت ألني مني رغم «عىل قوله: مكان أنيابه»، إىل فلبث أبي من زعم «عىل «أ»: يف 60

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو غالب»، «وغلب النسختني: كلتا يف 61

أثبتنا. ما صوابه ولعل والفاء، بالياء اللفظ هذا ورد 62
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األوىل. الرسالة آخر هذا
ونَتْن وخسته نذالته يشبه بما وتكلم — هللا لعنه — بهرام إليه وصولها وحرض
بهرام ناصية شؤم من الخطري الوزير هذا عىل إشفاقي أشد وما آَمنه،63 كنت فما نيته،
وآلمة منظره ودمامة فرعه، وسقوط أصله وُخبْث طبعه ولؤم نصيحته وقلة صدره، وغل

ورضه! ُعرِّه من البالد وطهر رشه، من العباد هللا حرس مخربه،
املخاطبة يف إياه استئذاني بعد األيام هذه يف كانت التي فهي الثانية الرسالة وأما
يزاَحم بما الكتابة طريق يف يُعثر وال االسرتسال، سنن عىل الكالم يجري حتى بالكاف،

وهي: واللفظ، اللفظ من عليه

الرحيم الرحمن هللا بسم
توفيقه ووصل آمالك، تحكم عىل جاريًة دهرك أقدار هللا جعل الوزير، أيها
أواِخَي وثبَّت أعدائك، نوايص من ومكَّنك وأفعالك، أقوالك يف مرادك بمبالغ

أوليائك. نفوس يف ما عىل دولتك
أن نافًعا، وتنبًها حاًرضا ونصًحا ثاقبًا، رأيًا هللا آتاه من كل عىل يجب
حق بذلك قاضيًا وريادتك،64 بسياستك اململكة دعائم لرسوخ متحريًا يخدمك
— بالكثرية ليست جماعًة بابك عىل أرى وإني وحياطتك. تقويتك يف عليه هللا
من صدورهم تُِجنُّ ملا إليك والوصول لقاءك يؤثِرون — العرشة دون ولعلها
لوا أُهِّ إذا أنهم ويرون املفيدة، والدالالت املجدية والبالغات النافعة، النصائح
مرادهم بذلك وبلغوا حرمتك، من عليهم وجب ما وأدوا حقك، قضوا فقد لذلك
وبينك، بينهم حال قد والحجاب وتكريمك، وتقديمك واصطناعك تفضلك من
الوفاء أهل وهو — منهم جامعٌة، للخريات وخدمٌة شافعٌة وسيلٌة منهم ولكل
ولرتق الجليل للعمل يصلح من ومنهم ولباقة، ونباهٍة وأمانٍة كفايٍة ذوو —
املجهود ويبذل اصطنع إذا ويشكر نادم إذا يمِتع من ومنهم العظيم، الفتق
من ومنهم مزح، إذا الثغر ويُضحك مدح إذا الدر ينظم من ومنهم ُرِفع، إذا
وناطٌق املذخور األجر موضع فهو البالية، وجالبيبه العالية لسنه الدهر به قعد

أثبتنا. ما يقتيض والسياق تحريف. وهو بالالم، «آمله» النسختني: كلتا يف 63

تصحيف. وهو املعجمة، بالزاي «وزيادتك» النسختني: كلتا يف 64
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ما عىل بيوتهم يف عكفوا قد أخرى طائفٌة ومنهم واملنثور، املنظوم بالشكر
ذلك مع وهم آخرتهم، وعمارة عيشهم تزجية يف أنفسهم، أحوال من يعنيهم
والحكمة العلم ولهم متوالية، وحاجاٍت غليظة ومؤٍن ُمرة خصاصٍة وراء من
معهم ما زوا وجهَّ عليك، أنفسهم َعَرضوا إذا بأنهم وثقوا ولو والتجربة، والبيان
املشقة وَجِشموا بابك َلحَرضوا بك، واعتزُّوا منك حُظوا إليك والفضل األدب من
سفَّ أن ورأوا أملهم وُعكس ُمنَّتهم، وضعفت عليهم غلب قد اليأس لكن إليك.
لحْظَت فلو عنها. ُدفعوا منها دنْوا إذا األبواب عىل الوقوف من أخفُّ الرتاب
مقالتهم إىل وأصغيت ِخيِمك، وكرم ذَْرعك بسعة وأدنيتَهم بفضلك كلَّهم هؤالء
فاٍش وصيٌت عليك للنعمة بقاءٌ ذلك يف كان عينك؛ بملء وقابلتَهم بسمعك
واأليام وبعيدك. قريبك عند ٌل معجَّ وثناءٌ صحيفتك يف ٌل65 مؤجَّ وثواٌب بذكرك،
يف ُجدَّ َمن واملجدود اللب ذو منه يتعجب بما ماخضٌة والليايل بالتقلب معروفٌة
العاقل يُوَكل وألْن اآلخرة، من بحظه موصوًال الدنيا يف َجدُّه كان من أعني جده،

به. باالعتبار غريُه يُوَكل أن من خريٌ بغريه باالعتبار
أو بربها66 يفي من قلَّ برأسها، قائمٌة صناعٌة الرجال اصطناع الوزير، أيها
والحساب. بالبالغة تتعلق التي الكتابة غري وهي حالوتها، يعرف أو لها يتأتى
واستحىل االصطناع عرف ممن شاهدنا من آخر يقول: ُسورين ابن وسمعُت
واغتنم السائل نغمة عىل وطرب للمديح، واهتزَّ الطيب للذكر وارتاح الصنائع،
محمد أبو التهابًا؛ الثناء عشق يف والتهب انتهابًا، الكرم وانتهب املحتاج َخلَّة
يف الناظرين وأحوج فضلهم عىل ونبه بهم ونوَّه قوًما قدَّم فإنه املهلَّبي،
ومنهم الحسني، بن العباس الفضل أبو منهم كفايتهم، وإىل إليهم امُللك أمر
إسحاق أبو ومنهم اليَُفَرني]، هللا عبد أبو [ومنهم القايض، معروف ابن
العالء أبو ومنهم الطويل، أحمد [ومنهم الصابئ، الخطاب وأبو الصابئ
وفالن الديوان]، صاحب حفٍص وابن الهيثم، ابن أحمد أبو ومنهم صاعد،

«معجل». بعد: قوله يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «بوجد»، األصول: يف 65

كلتا يف تصحيف وهو املثناة، بالياء «بريها» «ب»: ويف بربها»، «يفي مكان تربها» «يسقى «أ»: يف 66

وتعهدها. اها نمَّ إذا الراء، بضم يربها، الصنيعة رب يقال: النسختني.
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الزهري]، بكر وأبي الزينبي، تمام [كأبي هؤالء67 غري إىل هؤالء وفالن،
سعيد وأبي البرصي]، هللا عبد [وأبي املْرورُّوذي، حامد وأبي قريعة، وابن
ومن والرسي، ال]، البقَّ [وابن َدَرْستويه، وابن الفاريس]، محمد [وأبي السريايف،

والُعدول. التجار من كثرًة يُحىص ال
كما الرجال اصطناع عىل يطرب محمد أبو كان سورين]: [ابن يل وقال
عىل الكأس مدير يرتاح كما ويرتاح الشبابري،68 عىل الغناء سامع يطرب
إن يُذكر، من أول الديلم دولة يف ألكونن وهللا قال: [إنه] عنه وقال العشائر.

يُذكر. من آخر العباس بني دولة يف كنُت أن فاتني
يف هجس ما كلَّ إليك أكتب أن يل أذنَت — دولتك هللا أدام — أنك فلوال
الباهظ، الثقل هذا من فيه أنت ما عىل مردٌّ فيه مما الرأي به وطلع النفس،
بلفٍظ مواجهتك يبلغ خطري يكن لم الضخم؛ بكاهلك تبارشه ما عىل وتنبيٌه
الصنَع ويَْقرن بيدك، يأخذ وهللا لكنك تخدش،69 وكنايٍة تغلظ، وإشارٍة يثقل،
بني من به وخصصتني ذلك، يف يل صت رخَّ قد وباطنك، بظاهرك الجميل
تقبلك،70 حسن عىل معتمًدا أقول ما أقول فلذلك دولتك، وخدم بابك غاشية
وأنفع أجدى يشءٌ السياسة أبواب يف وليس تفضلك. ومنتَظر لك71 تكفُّ وجميل
وتجريد الحزم أخذ عىل الباعث للنفس، املوقظ االعتبار من وأقمع للفساد وأنفى
ونيل مأمول دْرك إىل بصاحبهما يفضيان قلَّما والُهَويْنا الِوكال72 فإن العزم،
كثري املعتَرب الحنكة: معروف الحكمة كبري رجٌل قال وقد متمنَّى. وإصابة مراد

البرصي. الحسن وهو الصالح الرجل هذا وصدق قليل. واملعتِرب

هذا.» غري إىل «هذا الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «ب» يف 67

والشبابري: الكالم. سياق يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «الستاير»، النسختني: كلتا يف 68

املوسيقى. آالت من وهو شبور، جمع
قبله. ما سياق يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «تخرس»، النسختني: كلتا يف 69

تحريف. وهو «تقلبك»، النسختني: كلتا يف 70

تحريف. وهو «تكلفك»، «ب»: يف 71

النسختني. كلتا يف تحريف وهو بالكاف، «الوكاك» «ب»: ويف بالنون، «الوكان» «أ»: يف 72
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ولكن ويندم، الناس73 يف يتحرس من يكن لم تقدم بمن تأخر من اعترب لو
وبني وترح، فرٍح وبني ونوم، يقظٍة بني أهلها يكون أن عىل الدار هذه بنى هللا
— بالحزم اآلخذ لكن وَسْلوة، نزاٍع وبني وغفلة، حزٍم وبني وورطة، حيطٍة74
من َمْسكه، يف كان من كل وعند نفسه عند أعذر — مكروه عليه جرى وإن
إال ألحٍد العقل هللا وهب وما ثُبوره. يف والساعي بغروره واملتديلِّ بيده امُلْلقي
هداه وال برشائطه، العمل إىل دعاه وقد إال بالعلم ه حالَّ وال للنجاة، عرَّضه وقد

االختيار. بحسن أحدهما إىل ليزحف إال والرُّشد) الَغيَّ (أعني الطريقني
وزارته يف وهو — الوزير الحسني بن العباس الفضل أبو باألمس هذا
بظله، تفيأ ساسنكر75 الرتكي هذا يوم: ذات له قيل — ونهيه أمره وبسطة
يوحشه ما عنك يبلغه وال سؤره، من وارتو بسْجله، واستَسق بحبله واعتصم

قيل: وقد عليك. ويُجفيه76 منك

زم��ان��ه ف��ي ال��س��وء ل��ِق��رد اس��ُج��ْد

يفعل فلم غائرة. ُمنجدًة ُمتِْهمًة77 فقبِّلها جائرٍة يٍد قطع عىل تقدر لم وإذا
وأوقعوه. فسلكوه إليه طريًقا أعداؤه وجد حتى

الشماتة، بنار وتحرقَت النكبة مرارة ذُْقت قد الثانية: الوزارة يف له قيل ثم
لك ودار كان، ما كله ذلك من كان وقد والَفَسالة، العجز فَرطات78 عىل وتأرَّقَت
لسانك تدير يشء وبأي قدمك، اآلن تضع أين إىل فانظر الزمان، تمنيت79 بما

الدنيا». «يف «ب»: يف 73

كما الحيطة يقابلها والذي الورطة، تقابل ال الغبطة إذ تحريف ولعله «غبطة»، النسختني: كلتا يف 74

أثبتنا.
والجيم بالسني «سنجر» وجدناه والذي الرتكية، األعالم معجمات من راجعناه فيما االسم هذا نجد لم 75

أوله. يف وألف سني وبال
تحريف. وهو «ويخيفه»، «أ»: يف 76

تحريف. وهو «بهمه»، النسختني: كلتا يف 77

النسختني: كلتا يف أن كما الناسخ. من وقع قلبًا حروفه يف أن والظاهر «فطرات»، النسختني: كلتا يف 78

«وتحرقت». قبل: قوله وبني بينه للمالءمة أوىل أثبتناه وما «وتأرقت». مكان «وأرقت»
أيًضا. عليه يستقيم واملعنى «ظننت»، «ب»: يف 79
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أعاد إن نفسك من وعدَت وقد باملرصاد، ورطتك من مخلِّصك فإن وقلمك،
املعاملة، تُْجمل أنك والغبطة؛ الرسور إىل حالك وردَّ البسطة، إىل يدك80 هللا
حتى هذا، عن والكفِّ هذا إىل باإلحسان وعدوك وليَّك وتَلَقى املقابلة، وتنىس81

بتفضلك. لك ويتعبَّدا بنظرك، يتساويا
تعاىل هللا سمعتم أما قال: ألنه وثباته؛82 عتوِّه عىل دل ما جوابه من فكان

َلَكاِذبُوَن﴾؟ َُّهْم َوإِن َعنُْه نُُهوا ِلَما َلَعاُدوا وا ُردُّ ﴿َوَلْو يقول: حيث
قلُت: ذاك؟ ما الكالم: هذا فحوى يف ما يعلم ولم — القوميس83 يل وقال

عليه. استحقوا بما مقابلتهم إىل لعدنا عنه نُهوا ما إىل عادوا ولو فحواه
قليًال إال الكالم هذا بعد اإلنساُن ذلك لبث ما وجل، عز هللا قال ما وصدق
استل حتى عدوه إىل وُسلِّم يُنْعشه، ولم وأعثره يصدره، ولم أورده84 حتى
اتقى ولو ا، ُخْرسً أمره عاقبة وكان منه، وُمْشتفيًا به شافيًا جنبيه بني من روحه

املستعان. وهللا يًرسا. أمره آخر لكان هللا
والعْسف، الظلم ظلمات واقتحم وبغى، طغى بقية بن محمد بعده وهذا
بني وضلَّ عليه هللا نعمة وملَّ والقصف، والرشب والعزف اللهو بجناح وطار
وافتََضح بيته وُخرِّب وماله نفسه عليه ذهبت ما به فحاق وإمالئه، هللا إمهال
ذنب، بال الرساج ابَن َقتَل وقد ينجو كان كيف أم يسلم، كان وكيف أهله،
أًخا — القاسم وأبا بالسياط معروٍف ابن ورضب حجة، بال 85 والَجْرجرائيَّ

الرشقي؟! الجانب يف جمٍل عىل ره وشهَّ القايض— محمد ألبي
ُخلقت إنما الحفيظة وكأن العاقبة، ُمرُّ ولكنه العالنية حلو والتشفي

الشيطان. يرس ما به ليُبَلغ ُوجد إنما والحقد لتُعتقد،86

يخفى. ال تحريف كلماتها بعض ويف البسيطة»، أيامك بك هللا «أعاد «ب»: يف 80

يستحقه بما الذنب تقابل ال أي املقابلة: وتنىس تحريف. وهو «وتيسء»، «ب»: يف والذي «أ». يف كذا 81

تعفو. بل عقوبة من
السياسة. سوء من عليه كان ما عىل ثباته أي وثباته: 82

أثبتنا. ما صوابه ترى، كما تحريف وهو «امليس»، النسختني: كلتا يف 83

إلخ. … كالمه أورده أي ذكره، السابق الكالم عىل يعود ضمري الفعلني فاعل يصدره: ولم أورده 84
«الجرجاني». «أ»: يف 85

الكلمتني. كلتا يف تحريف وهو «لتنفذ». «ب»: ويف «لتعتد»، «أ»: يف 86
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بها. مأموٌر واملكافأة محظور والكظم87 حرام العفو وكأن
الحزم عن ولها بشبابه، اغرتَّ الكفايتني ذو محمد بن عيل باألمس وهذا
يكنفه، أبيه من ونسبَه تحفظه كفايته أن وظن به، أوىل كان فيما به واألخذ
ومىش املشهور، وَغنائه املذكور لبالئه تغتفر، الصغرية وذنوبه له تحتجُّ وبراءتَه

يقول: واألول فخثر، وراب88 فعثر

ال��ده��ِر آخ��ر ي��س��تَ��ق��ْل��ه��ا ل��م ك��ب��وًة ك��ب��ا ال��ده��ر س��اب��ق م��ن
ي��ج��ري ك��م��ا ال��ده��ر م��ع واج��ِر خ��ط��ا م��ا إذا ال��ده��ر م��ع ف��اخ��ُط

أبيه اختصاص من يرى كان ملا عنده املحل لطيف وكان — الخليل يل وقال
يشء وبأي أنت؟! يشء أي يف هذا، يا يوًما: له قلت عنده: فضله من يظهر وملا له،
الفخاخ، ونُصبت املرائر89 وُفتلت األنياب وُحدِّدت املوايس ُشِحذت وقد تََعلَّل؟!
ساٍه الٍه وأنت الفظيعة، إىل صوٌر90 واألعناق القطيعة نحو قٌة محدِّ والعيون
وهذا املعرَّض94 وهذا امُلْرخي93 وهذا املزرفن92 هذا يسبيك91 بعد، بك يراد عما
وبالكاس95 الطُّرَّة، املصفوف وهذا دغ الصُّ املعقَرب وهذا النتيف وهذا الحليق،
ق املروَّ والرشاب والغبوق والصبوح والعود، والناي والقصف، والغناء والطاس

تحريف. وهو «واللطم»، النسختني: كلتا يف 87

أثبتنا. ما الصواب ولعل فخثر»، «وذاب «ب»: ويف فخرس»، «وداب «أ»: يف 88

مكان «املدابر» «أ»: ويف النسختني. كلتا يف تصحيف وهو «وقتلت»، «ب»: ويف «وقبلت»، «أ»: يف 89

مريرة. جمع الحبال، واملرائر: أيًضا. تحريف وهو «املرائر»،
هو أثبتناه وما «العظيمة». النسختني: كلتا ويف الفظيعة. النكبة إىل أي الفظيعة: إىل مائلة. أي صور: 90

فقراته. بعض يف املؤلف التزمه الذي السجع به يستقيم ما
النسختني. كلتا يف تحريف وهو بسيبك»، «يعد «ب»: ويف تشبثك»، «يعد «أ»: يف 91

الحلقة. وهي كالزرفني، صدغيه يجعل الذي املزرفن: 92
هنا. له معنى وال «املزرجن»، «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 93

شعر نبت إذا الذال: بتشديد الغالم عذَّر يقال كما عارضيه. شعر نبت الذي الراء: بتشديد املعرض 94
عذاره.

«الٍه». قبل: بقوله متعلق وبالكاس: 95
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منك، خفُت نصحتُك وإن كمدُت، عنك سكتُّ إن أصنع ما أدري ما وهللا العتيق،
عما واإلعراض االحرتاس، وقلة األمر واشتباك الرأي اشتباه من باهلل ونعوذ

الناس! أفواه من يجري
بالحزم األمر ي وتلقِّ عة، ْ الرصَّ حسن من خريٌ االستمساك سوء هذا، يا
ممن يقتبس له تجربة ال ومن والندامة، بالحرسة استدباره من أوىل والشهامة
وإذا كائن، هو مما هللا فرغ قد فقال: األظل. َدِمي الُخفُّ نقب فإذا تجربة، له

يستَقِدمون. وال ساعة يْستَأْخرون ال أجلهم جاء
األحوال، بعواقب أعلمك وال األمور كائنات عىل هللا أطلعك ما له: قلُت قال:
لقلبك وأوضح استطاعتك، وأحرضك عقلك، ر وفَّ أن96 بعد حظك عرَّفك وإنما
وترسل، 97 تُمنَّ النوايصحتى وملَّكك ويستكشف، يستشف حتى ولك، عليك ما
وبمثل وأنظرك، أنذرك أن بعد إال عاقبك وال علَّتك، أزاح أن بعد إال طالبك وما
وهذا وأعدائك، وأوليائك وحشمك، َخَدمك من دونك هو من أنت تطالب هذا
متعرًِّضا مسلكه، يف ضاالٍّ وتراه غريك تعذُل به الذي هو عليه أعذُلك الذي

ملهلكه.
جريمة بال ويجتاحني98 ذنب، بال ُرصاًحا نعمتي ويلُّ أيظلمني فقال:

حجة؟ بال دولته ويَثْلم
وغريك عيب، كل من بريئًا ونجدك ذنب بال نراك ويكفيك، يقيك هللا قلُت:
فانتهزها فرصًة ترى كنت فإن الحكم، بهذا لك يحكم وال العني بهذه يراك ال
األمان وطرق مفتَّحة النجاة فأبواب منها، فاحرتز بغصٍة99 تحلم كنت وإن
والقيامة املكان، هذا من الشاخص قرب قد واجب، باالحتياط واألخذ متوجهة،
البدن، ِطرَية القشعريرة أن كما النفس، قشعريرة والطرَية باإلرجاف، قامت قد
يف يقع وال الِحْدثان، وعنوان الزمان لسان والفأل الحس، كالل واالسرتسال
والخرب. األثر واستقراء والنظر الرأي عىل ويبعث الحذر يوجب ما إال األفواه

تحريف. وهو أن»، «بعد مكان «مقدار» «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 96

أثبتنا. ما صوابه النسختني كلتا يف تحريف وهو «تمل»، مكان «تمد» «ب»: ويف وترشد»، «تمل «أ»: يف 97

تطلقه. أي أمسكته، من وترسل أساء عمن بالعفو تمن أي وترسل: وتمن
«يجنينا». «أ»: يف والذي «ب»، يف كذا 98

أثبتنا. ما صوابه تحريف وهو والصاد. بالقاف «بقصة» «ب»: ويف والضاد، بالعني «بعض» «أ»: يف 99
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صاحب إبراهيم بن بمحمد استظهرُت فقد هللا عىل التوكل بعد أنا أما قال:
بمدينة وهو الدولة وبعز أيام، ثالثة عىل بهمذان وهو الدولة وبفخر نيسابور،

هؤالء. من واحٍد إىل أويُت رائب وراب حاِرب َحَرب ومتى السالم،
كان وإن وأنجى أهول، كان وإن هذا من أسهل هو ما هنا ها قلت: قال:

أعزب. كان وإن وأقرب أشجى،
واهدني. عني فرِّج هو؟ ما قال:

عن رأسه تُنْدر البساط طرف من ويدنو [الدار] الوارد هذا يدخل ملا قلت:
يغمر، والَعَجب تخبو والنائرة تقع الهيبة فإن مزبلة، يف ِشلوه وتُلقي كاهله
الرأي بأن موفده إىل ويُكتب ينتفي. واالعتذار يَشتفي والصدر تزول والظِّنَّة
يُفرغه وبالءٍ إيلَّ، يُوِصله لكيد واىف أنه الظن عىل غلب ألنه الفعل، هذا أوجب
من النور واستخلصُت بالجالء، الشبهة ودفعت باليقني الظنَّ هذا فأزلُت عيلَّ،
طاعتي يف ويقدح جهتك من به ظني يسوء خَدمك من ساقًطا تُبعد وألن الظالم.
لك] وخريٌ لدولتك، نصيحتي يف يل خريٌ وبينك؛ بيني التهمة نار يفَّ [ويُرضم لك،
وتُحول دولتك، سياسة يف ضمريي يلتاث أن من ونهيك، أمرك عىل بقائي100 يف
ودانيتك. قاصيتك وحفظ ورعيتك، جندك بحق القيام من عهدَت عما نيتي101

املستعان. وهللا أعظم، هذا فقال:
بربهان، يرده أو ببيان فيقبله عقله عال ً امرأ الرأي102 بهذا أصبت وليتني
السحيل من أقوى املربَم فإن عنه، يحجم أو عليه ويقدم يضعف، أو يقوى فكان
يرون والجبل العراق مشايخ وكان كان. ما كان ثم النحيل، من أحمد والسمني

عبقريٍّا. وظلًما َفِريٍّا أمًرا الفتى بذلك حدث ما
حدث ملا ولكن إذن، به سبق وال أمر بذلك يتقدم لم أنه القوميس وحدثني

واإلنكار. الكراهية وُسرتت إمساك عنه وقع حدث ما

تحريف. وهو «ثنائي»، «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 100

تصحيف. وهو «بيني»، النسختني: كلتا يف 101

وفيها عقله»، عىل الرأي بهذا أمر من أصبت «وليتني هكذا: النسختني كلتا يف العبارة هذه وردت 102

أثبتنا. ما الصواب ولعل الوجه. هذا عىل لها معنى ال إذ وتحريف، وتأخري تقديم
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عىل وليس وأواخر، وأوائل وأعجاز وهواٍد وبطون ظهوٌر الوزير أيها ولألمور
ولهذا املبادئ، يف يتحرَّز أن عليه وإنما العواقب، يف النجاح يدرك أن اإلنسان

القائل: قال

ع��واق��ب��ه ت��ت��م أن ع��ل��ي��ه��م ول��ي��س ص��دوره ت��ت��م أن ع��ل��ي��ه��م ألم��ٍر

فوت عىل نفيس ملُت ما بيته: أهل من غريه أو امللك عبد بن سليمان وقال
بعجز. بدأته أمٍر درك عىل حمدتها وال بحزم، بدأتُه أمٍر

وكناية، رصيح هو بما بعض إىل بعضهم ينُفث تالقوا إذا ناٌس هنا ها
الليلة: هذه يف الجوقال من الخبيث ويستميل103 يوسف، ابن إىل األمر ويحتاج

الروايا. مكان عة َمْرشَ فوق بإحصاءالس يفي من رأيُت ما
ما كلُّ أيًضا يخفى وليس وجهه، عىل فرُيوى يقال ما كل يصح وليس104
والنصح واجب واالحرتاس حرجة، والصدور َمِرجة واألمور عنه، فيمسك يجري
وليس به، وآمن عرفه من عىل اللوازم من باهلل والثقة مشرتَك، والرأي مقبول

حال. كل عىل بدٌّ وجل عز هللا من
مبيتك ويف وُمْمساك، ُمْصبحك يف لك والوقاية عنك الدفاع أسأل وهللا
وتناقٌل وإيقاد نفٌخ الباب هذا يف مليحا105 ولذوي وغيبتك، وشهادتك ومقيلك

وجواب. ومسألٌة وائتمار106
ناحية من به يتصل مما غريه ومن الحديث هذا من الوفاء أبي الشيخ وعند
الراعية، بالنفس ويقابَل الواعية، باألذن له يُصاخ أن يجب ما اليزيدي ابن
حصل زال إذا الفساد فإن األصل، من مادته وتحسم الناجع، بالدواء ويداَوى

اإلغراق. إال النزع بعد وال اإلفراق إال املرض بعد وليس الصالح. مكانه

«الحبيب» «ب»: ويف ظاهر. تحريف وفيها مرشعة»، فوق الحالني من الخبيث «ومسلم «أ»: عبارة 103

يوسف. ابن بالخبيث ويريد أيًضا. تصحيف وهو «الخبيث»، مكان
«فصل». قولُه يصح» «وليس قوله قبل «أ» يف ورد 104

مليحا. ذوو هم من نتبني ولم «ب»، يف العبارة هذه وردت كذا 105

تصحيف. وهو وإثمار»، «وتثاقل النسختني: كلتا يف 106
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وحريص تتجاوزه شفقتي107 كانت وإن بالنصح نََفيس انتهى هنا ها إىل
فينبغي الصدر ِبنِيَّات108 أخدم أن عيلَّ يجب وكما خادم لكني عليه، يستعيل

األدب. بحسن الحد ألزم أن
أمس، رجائي من أقوى اليوم ورجائي طائع، وعبٌد مخلٌص َلَوادٌّ إني وهللا
يقال فيما فكًرا بالليل األرق إليك أشكو اليوم، أميل من أبسط109 غًدا وأميل
يتمنَّْون الذين العدا ورش كان]، [إن يكون ال ملا وتوهًما يُنال، مما وتحفًظا110
ويتخازرون األجفان112 ويكرسون النكائث،111 ويبيِّتون الردى نعمتهم ألويل
وهللا تدانوا، إذا باأللسن ويتهامسون تالَقوا إذا باألذى ويتجاهرون باألعني،
وهذه والحفاوة مني الرقة وهذه يديك. بني خدودهم ويُرضع جدودهم يرصع
شاهدت وال مثلك رأيت ما ألني كله، ع والتفزُّ التقبُّع وهذا والقلق، الرِّعشة
وحسن وجه وتهلل برش وحضور بنان، وجوَد عريكة ولني ِخيم كَرم شبهك،

حكمٍة.113 وحبَّ مال وبذل إنجاز وقرب وعد،
شاهدت فما وأوساًطا، وكباًرا صغاًرا والحرض، السفر يف ناًسا شاهدُت قد
ويُْعِطي بالحلم، ويتأزَّر115 بالعفو ويرتدي بالجود، ويتحىل114 باملجد يدين من
باإلتحاف؛ واإلتحاَف باإلسعاف، اإلسعاَف ويصل باألضياف، ويفرح بالُجزاف

غريك.
الصادر وتُْطعم عليهما، غضبان وكأنك والدينار الدرهم لتهب إنك وهللا
الثياب إىل والفضة الذهَب تتجاوز ثم رزقهما. عىل استخلفك قد هللا كأن والوارد
والجواري، والغلمان الثقال واملراكب العتاق والخيل النفيسة والخلع العزيزة،

تحريف. وهو «شفتي»، النسختني: كلتا يف 107

تصحيف. وهو «بثبات»، «ب»: ويف «تبيان»، «أ»: يف 108

«أنشط». «ب»: يف 109

«وغيًظا». «ب»: يف 110

تحريف. وهو «البيايت»، «ب»: يف 111

تحريف. وهو «األظفار»، «أ»: يف 112

يخفى. ال كما تحريف وهو حكمة»، أوجب ما «وبذل «أ»: يف والذي «ب». يف كذا 113

به. يُمدح مما الجود انتحال ليس إذ أثبتنا، ما صوابه تحريف وهو «وينتحل»، النسختني: كلتا يف 114

تحريف. وهو «ويبارز»، النسختني: كلتا يف 115
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إال البرش سجايا من هذا وما جواد. كلُّ به يَضنُّ وما والدفاتر الكتب حتى
هذا ن أمَّ قد هللا [فإن ُمجتبى، هلل ووليٍّا صادًقا، نبيٍّا هذا فاعُل يكون أن
كل عن اإلفراج عليهم ن وهوَّ املال]، عز قلوبهم من ورفع الفقر، من الصنف
الحاسدين عني هللا كفاك فضة؛ أو كان ذهبًا ُدرٍّا، أو كان ياقوتًا ُمنِْفس،116
وكانوا األشهاد، رءوس عىل باألمس عليهم أنعمت الذين املفسدين، كيد ووقاك
ويتمنْون أعاديك، ويوالون أياديك يكفرون وهم كاألطواد، فجعلتَهم كحًىص
وبال ويذيقهم أرواحهم عىل وينزله برءوسهم، يعصبه هللا أن أرجو ما لك
وحافظك ومعك لك هللا كان بهم. ويسمع يراهم من لكل عربًة ويجعلهم أمرهم،

ونارصك!
توقًعا وكررته لدولتك، خدمًة ووصلته بمواجهتك، تلذذًا الحديث أطلُت

نفسك. يف للمكانة طلبًا وأبديته وأعدته عندك، موقعه لحسن
وِخريًة سحرك من ونسيًما ريحك، من هبَّة أُحرم أال هللا شاء إن وأرجو
إنعامك من يأٌس بي يمر ما وهللا األخرية، الكلمة هذه يف أُوفق لم بنظرك.
ُقصارى إنما باألمل، فأتالفاه لديك الخيبة يف وهٌم يعرتيني وال بالرجاء، يه فأقوِّ
والعدو الرشيد، واألمر املديد، بالبقاء سؤيل فيك أُْعَطى أن ُحكِّمت إذا أمنيتي
املبلوغة واآلمال املستحبة، واألحوال املستتبة، والدولة الرفيع، والويل الرصيع،
ذلك يبلغني وهللا الخافقني. أهل بني النافذين والنهي األمر مع املدركة، واألماني

ومنِّه! بَطْولِه
السالمات مجلبة فإنها بالصدقات، ُمْر الوزير: أيها أقول ما وآخر
املصحف، يف النظر وأدم الرشاب واهجر واآلفات. للمكاره مدفعٌة والكرامات،
برأي نفسك عىل تبخل وال باالستشارة، الثقات وإىل االستخارة يف هللا إىل وافزع
ربما117 التي كالدرة الرأي فإن عينك، يف قليًال نفسك يف خامًال كان وإن غريك
الصديق وإىل عليه بالتوكل هللا إىل فزع من وقل املزبلة، ويف الطريق يف ُوجدت

والسالم. لحاجته. والقضاء مسألته يف النجاح هللا أراه إال منه باإلسعاد118

بعد. اآلتي الكالم معه يستقيم وال «معرس»، «ب»: يف والذي «أ». يف كذا 116

أثبتنا. ما يقتيض والسياق تحريف. وهو «إنما»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 117

أثبتنا. ما يقتيض الكالم وسياق تحريف. وهو «باإلشهاد»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 118
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القول تشقيق من وعجبُت بيَّضتُها مْزيَد،119 أبا يا الرسالة: قرأ بعدما الوزير يل فقال
بها. ريقك ِبلَّة ومن لها إيرادك لطف120 ومن فيها

علينا، ركد الذي الضباب هذا عنَّا وينحرس ألنفسنا، ونرجوه له نأمله ما يحقق وهللا
َحْسبُُه﴾. َفُهَو ِهللا َعَىل يَتََوكَّْل ﴿َوَمْن توكُّلنا، هللا وعىل أمرنا، استعرضيف الذي الغيم ويزول

الشيخ إىل املؤلف بها ه وجَّ املعونة ورجاء البؤس شكوى يف رسالة
بها: كتابه وختم الكتاب. هذا املؤلف له كتب الذي املهندس الوفاء أبي
املأمول! غاية وبك وفيك لك وحقق الجميل بالصنع هللا سلمك الشيخ، أيها

عىل ودار121 جرى ما جميع ويتقرر بالرسالتني، وختمتُه الحديث آخر هذا
أظلم ولم منقوًصا، وزيَّدُت لفًظا به وزينت122 شعثًا به ملمت ما إال وجهه،
عندك وجهي يبيض أن وأرجو التحوير،123 إىل فيه ملُت وال بالتحريف معنى
يحفظ أن هللا أسال وأنا عيلَّ، يأتي عنايتك124 يف وعدك كاد فقد عني، بالرضا
من وعدتنيه ما بهما126 أملك حتى بأمري125 اهتمامك كسابق عيلَّ عنايتك
شارٍد كل وتألف عاٍر كلَّ وكسا جائع، كل أشبع قد الذي الوزير هذا تكرمة
ذليل، كل وأعز هزيل كل ق128 ونفَّ خامل بكل ونوه ميسء،127 كل إىل وأحسن
خدمتي مع غريي، ويأسه وُمره وبؤسه فقره عىل الجماعة هذه يف يبَق ولم

فريد». أبا «يا الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 119

تحريف. وهو «لفظ»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 120

تحريف. وهو «ودان»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 121

تحريف. وهو «ورتبت»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 122

تحريف. وهو والزاي. بالجيم «التجويز»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 123

سياق يقتضيه كما أثبتنا ما صوابه تحريف وهو «غنائك»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 124

الكالم.
لها معنى وال يرجى»، «بأمر هكذا: الكالم، هذا وحدها فيها ورد التي «أ»، يف العبارة هذه وردت 125

السياق. يقتضيه كما أثبتنا ما والصواب الوجه. هذا عىل
واالهتمام. بالعناية أي بهما: 126

تحريف. وهو «يشء»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 127

تحريف. وهو «وفتق»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 128
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صعب، بكل وقيامي عويص كل ونسخي مجهوٍد كل وبذيل واآلنفة، السالفة
اللوح. يف ما بغري يأتي ال والكدح أقسام والحظوظ مقدرة واألمور

فصل

الرض، قيد من أطلقني الفقر، لُبْس من أنقذني التكفف، من الرجل129 أيها َخلِّصني
الغداء مئونة اكفني املدح، بفنون لساني استعمل بالشكر، اعتَِبدني باإلحسان، اشرتني

والعشاء.
الحاجب، درب وباقىلَّ ع املرقَّ والقميص الذاوية، والبَُقيلة اليابسة الكسرية متى إىل

الروَّاسني؟ درب وَسذاب
أمري! يف هللا هللا الُخْلق، وتغري الحلق، بُحَّ وهللا قد والزيتون؟ بالخبز التأدم متى إىل
ُغْفل، فإنني رني شهِّ ملهوف، فإنني أغثني صٍد، فإنني اسقني مكسور، فإنني اجُربني

عاطل. فإنني حلِّني
بي العارف ونكرني باب، باٍب عىل الوقوف وخذلني بلد إىل بلٍد من السفر أذلَّني قد

مني. القريب عني وتباعد
إىل الربيد صاحب مع أخرجتُه وقد حيان، أبا لقيُت قد لك: قال حني مسكويه أغرَّك

َقْرِميسني؟!
يل نظر وهللاُ شهر، بنفقة ذلك من انقلبُت ما حياتي، هي التي وحياِتك ثم وهللا
ثعلٍب كل وتشبَّه استوحشت، والنفوس اقشعرت واألرض اتصلت األراجيف فإن بالعود،

مسد. من حبًال لعدوه إنساٍن كل وفتَل بأسد
الذي املقرتَّ الرزق هذا من شهٍر كل يف إيلَّ يصل ما يكفيني ما وهللا ارحم، الكريم، أيها
الشاق130 والسفر الغليظة، املئونة هذه مع درهًما أربعني إىل والتيسري التقتري بعد يرجع
الدنيئة. واألخالق الضيقة والنفوس رة املسمَّ واأليدي املقطبة، والوجوه املحجبة واألبواب

الوزير. إىل قربه الذي وهو الوفاء، أبا بالرجل يريد 129

تحريف وهو الشاري»، «والسعر هكذا: الكالم، هذا وحدها فيها ورد التي «أ»، يف العبارة هذه وردت 130

الكالم. سياق من أخذًا أثبتنا ما صوابه
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صحبتي، يف العهد وتذكر وبينك، بيني امللح ذمام ارْع تأمييل، أقرص السيد، أيها
آخر ال الذي والتسويف له مرد ال الذي التعليل من دعني حجتي، يقطع بما نفسك طالْب

معه.
عىل وابعثه شكري من سورًة عليه وأمِل ذكري، أذنه عىل وكرِّر أمري الوزيَر ذكِّر

إيلَّ. اإلحسان
والفاعل املرغب، عن يستغني ال املعروف اصطناع يف الراغب يُغري131 بابًا عليه افتح

عليه. الباعث من يستوحش ال للخري
فإنهما بالجاه، أيًضا فجد باملال ُجدَت وإذا عريض، هللا بحمد فإنه جاهك أنفق

أخوان.
ممن غريه إىل أو الكردي133 السْؤل أبي إىل أو132 البطائح صاحب إىل رسوًال حني رسِّ
البرصة، وإىل الشام، بأطراف املعاِلمي سعٍد إىل برسالٍة تؤهلني لم إن هذا الجبال، يف هو
الحمد، به أملك ا134 حدٍّ أزيِّن؛ ما وتزيني أؤدي ما وأداء أحمل ما تحمل يف أبلغ فإني
أتَّخذ فإني درهم، ألف يل ودع هذا دع الغاية. عىل فيه وأستويف بالنصيحة فيه وأُعرف
البقال كسج135 إىل تقدَّم ذا، من أقل وال الحاجب، درب يف املحلة بقال وأشارك مال رأس
فالشاعر فرغ، إذا به أصنع فما مشغول. الوزيُر قلَت: الدفاتر. ألبيع بي يستعني حتى

يقول:

ال��ش��غ��ل ات��ص��ل م��ا اآلم��ال ب��ك ت��ن��اط

أثبتنا. ما صوابه تحريف وهو بالنون، «يغنى» الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 131

تحريف. وهو «لوايل»، الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 132

الصواب وجه إىل نهتد ولم «ب». دون الكالم هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف االسم هذا ورد كذا 133

فيه.
تصحيف. وهو بالجيم، ا» «جدٍّ الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 134

عىل نقف ولم الكالم. هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف والجيم والسني بالكاف االسم هذا ورد كذا 135

فيه. الصواب وجه
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وأُحرم شغله137 مع ويموِّله ينوِّله غريي بال136 وما البيت، هذا صدر نسيت وهللا قد
الشاعر: قال كما أنا أنا؟!

م��ظ��ل��ُم أس��ود م��ن��ه رج��ل��ي وم��وض��ع وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا األرض أض��اء وب��رٌق

ورأيه املفضوض138 وفكره الباهظة، وأثقاله املتصلة أشغاله مع الوزير إن وهللا
من الجزيل ويعطي الحرمة، من القليل يرعى محسن، ومفضٌل ماجد لكريٌم املشرتك؛
سمع، إذا بالثناء ويتلذذ الكرام، مذاهب ويتقبل الذمام من اليسري عىل ويحافظ النعمة،
املجد، كسب عىل ويواظب األجر ويحصد الخري ويزرع منتِجع، كل من للشكر ويتعرض
الفضائل من يتبوأ وال اآلمل وجه يف ويتهلل للسائل، وينخدع الحمد اجتالب عىل ويثابر

وطالح. صالٍح ولكل ورائح غاٍد بكل رحيم ذراها، يف إال
ٌم ومقدِّ كالُمعرض مقبٌل ولكنك املخبور، والصاحب الشاكر والعبد القديم الجار وأنا
وتغدِّيني بيمينك، نيله عن وتجذبني بشمالك حظي إىل تدنيني كامُلخمد، وموقٌد ر139 كاملؤخِّ
فليس عيبك، مظنة عيل عتبه كان «ومن140 كالحنظل، بيأس وتعشيني كالعسل بوعٍد

بنرصك.» تيقنه141 عىل تقصريه يكون أن ينبغي
شكرتك إن أقول، ما أدري ما وهللا نفعت! فهالَّ الرباءة وعرفت فأوجعت عتبُت نعم،
آلخرك أفسدت الجميل أولك عىل حمدتك وإن السقيم، لباطنك لذعتُك الصحيح ظاهرك عىل

بجميل. ليس الذي
َرِويت. ما ولكن وعللت ونهلت ُشفيت، ما ولكن أطلت قد

وتحول سؤل غريي نال «وما هكذا: الكالم، هذا وحدها فيها ورد التي «أ»، يف العبارة هذه وردت 136

املعنى. به يستقيم ال ظاهر تحريف وفيها أنا»، من وآخر شغله مع
الوزير. شغل مع أي شغله: مع ويموله. الوزير ينوله أي ويموِّله: ينوِّله 137

املجتمع. غري املتفرق أي املفضوض: 138
من وتأخري تقديم الكلمتني كلتا ويف كاملقدم»، «ومؤخر الكالم: هذا وحدها فيها ورد التي «أ» يف 139

أثبتنا. ما يقتيض والسياق الناسخ،
فيه. الصواب وجه إىل نهتِد لم ظاهر تحريف وفيه األصل، يف الكالم هذا ورد كذا 140

تامة. هنا و«يكون» تيقنه. مع أي نه: تيقُّ عىل 141
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منك وهللا فليس تهوى، ما وابلغ تستحسن ما واصنع ترى ما افعل أقول: ما وآخر
غنى. عنك وال بدٌّ

عليك والصربُ باليأس، مقروٌن عنك الصرب ألن عنك؛ الصرب من أهون عليك والصرب
السالم. ألهل والسالم الوسواس. هذا رفع إىل يؤدي ربما

«أ» بحرف إليها املرموز النسخة آخر يف الناسخ كتبه ما صورة

سنة شوال يف توفيقه، وحسن هللا بحول واملؤانسة» «اإلمتاع كتاب من الثالث الجزء تم
مرص يف شأنه! هللا أصلح أمرية، بن رشف العباد أضعف يد عىل وثمانمائة، عرشة خمس
العاملني! رب يا آمني الزمان. عوادي ومن والعاهات اآلفات من تعاىل هللا حماها املحروسة

الكتاب.) (تم

595




